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Slovo ředitele

Slovo ředitele

Milí přátelé!
Mottem uplynulého školního roku by mohl být verš z Matoušova
evangelia: „Nechte maličkých přijíti ke mně.“ Myšlenka vybudovat na
Biskupském gymnáziu mateřskou školu totiž letos dostala svou konkrétní podobu. Práce na díle započaly v zimě a původním záměrem bylo
stihnout dostavbu alespoň jednoho oddělení pro dvacet dětí. Jak se
nakonec v červnu ukázalo, po stavební i úřední anabázi jsme nakonec
dokončili obě plánované třídy, a tak jsme mohli 1. září přivítat čtyřicet
malých nováčků, kteří se s nadšením pustili do objevování nového
domova. Aby se myšlenka školky naplnila, bylo zapotřebí velkého úsilí
mnoha lidí, jimž bych touto cestou rád poděkoval. Jde zejména o tým
„Bigystav“, tedy naše obětavé a zdatné údržbáře Pavla Trčku, Zdeňka
Kuchaře a Petra Malíka pod vedením neúnavného Karla Mikuláška, dále
paní Mgr. Marii Pospíšilovou, O. Romana Kubína, pana ing. Aleše Taufara a Bc. Josefa Bayera z brněnského biskupství, které nám pomohlo
s projektem a nekonečným papírováním. O zkrášlení vnitřních prostorů
školky a vybavení se postaraly paní učitelky Mgr. Hana Kosíková, Jitka
Brtníková, Mgr. Marie Jelečková a Mgr. Lucie Chytilová, o úklid se pečlivě stará paní Michaela Kovářová, o krásnou výmalbu studentky Zuzka
Kropšová a Jeanette Matoušková. Velký dík patří i Otci biskupovi Vojtěchu Cikrlemu, který školku 25. 8. slavnostně požehnal. Více snad napoví
několik fotografií a slov vedoucí učitelky, paní Mgr. Hany Kosíkové. V naší
mateřince bych tedy vám, maličkým, broučkům i beruškám, rád předal
ono pozvání k Bohu a popřál, aby se vám tu hezky žilo a vaše světélka
vám svítila na cestu po celý život.
Těm nejmenším i všem ostatním, studentům, učitelům a všem zaměstnancům, přeji dobrý školní rok 2014/2015!
Mgr. Karel Mikula
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Mateřskou školu požehnal Otec biskup Vojtěch Cikrle

Tým učitelek v mateřské školce
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Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola bude vyučovat podle svého školního vzdělávacího
programu, sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který bude propojen s duchovním
obsahem, jehož cílem je utváření předpokladů pro zdravý rozvoj dítěte.
Děti budou vedeny ke vztahu a komunikaci s Bohem formou písniček
nebo spontánních modliteb vlastními slovy, budou seznamovány s obsahem Bible a s křesťanskými svátky.
Důležité je, aby si děti postupně uvědomovaly, že vztah k Bohu pro ně
může být velkým bohatstvím, posilou a inspirací pro život.
Pro děti je důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to, co umí
a znají, neboť poznatky je možné doplnit později, avšak životní pozitivní
zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je plnohodnotně nenahraditelná. Děti by měly být během dne v pohodě a cítit se bezpečně. Měly
by mít možnost uplatnit se po svém – dětsky, přirozeně, radostně.
Mgr. Hana Kosíková, vedoucí učitelka
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Slovo spirituála
Jak napsal můj předchůdce, vše má svůj začátek i konec, jak školní,
kalendářní či liturgický rok, tak i služba spirituála školy. Uplynulý školní
rok 2013/2014 se stal začátkem mé služby na této škole, a dá se tak říci,
že jsem se stal spirituálem-začátečníkem. Uplynulý školní rok v životě
církve se překrýval s Rokem rodiny, který vyhlásila Česká biskupská konference, a zároveň si připomínáme 20. výročí Roku rodiny vyhlášeného
Organizací spojených národů. Biskupové chtěli pozornost zaměřit právě
na rodinu, která je dnes vystavena mnoha tlakům, které ji ohrožují, ale
zároveň je místem, kde chce Ježíš přinášet uzdravení a spásu. Kromě
toho papež František svolal na podzim roku 2014 mimořádnou synodu
o rodině, která má pomoci „hlásat evangelium při současných výzvách
týkajících se rodiny“.
K výchově je zapotřebí mnoha lidí: rodiny, školy, nevyučujících zaměstnanců školy, všech! Jedno africké přísloví říká: „K výchově dítěte je
zapotřebí vesnice.“ V květnu tohoto roku na setkání se žáky, rodiči a učiteli italských škol papež František řekl: „Škola není parkoviště, je místem
setkání.“ Setkávají se spolužáci, setkávají se učitelé, setkávají se ostatní
zaměstnanci. Rodiče se setkávají s profesory, ředitel se setkává s rodinami apod. Je to místo setkávání. Dnes velmi potřebujeme kulturu setkávání, abychom se setkali, poznali, měli se rádi a společně putovali. A to
je pro věk růstu zásadní jakožto doplněk rodiny. Rodina je první buňkou
vztahů. Vztah s otcem, matkou a sourozenci je základem a provází nás
celým životem. Ve škole se však „sdružujeme“, setkáváme se s lidmi, kteří
jsou jiní než my, liší se věkem, kulturou, původem či schopnostmi. Škola
je první společnost, která integruje rodinu. Rodina a škola se nesmí klást
do protikladu. Jsou komplementární, a je tedy důležité, aby ve vzájemné
úctě spolupracovaly.
Ve škole se nejenom učíme vědomostem, ale také návykům a hodnotám. Tomu trojímu společně. Přeji nám všem, studentům, rodičům,
učitelům, abychom šli krásnou cestou růstu a rostli ve třech jazycích,
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Slovo spirituála
kterými má vládnout každý zralý člověk – jazykem mysli, jazykem srdce
a jazykem rukou. Harmonicky, tedy myslet, co cítíš a co děláš. Dobře
cítit, co myslíš a co děláš. A dělat dobře to, co myslíš a co cítíš.
P. Blažej Hejtmánek
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Výnosy a náklady

Výnosy a náklady
VÝNOSY (V TIS. KČ)

Provozní dotace ze státního rozpočtu
D otace na asistenta pedagoga

48 192
63

O pravy a údržba celkem

Comenius

76

EU školám

876
1 323

od fyzických osob

956

od právnických osob

367

Příjmy z podnájmů (VHČ)

2 486

Příjmy ze stravovací činnosti

354

Úroky ze spořicího účtu (zdaňované)

39

Ostatní příjmy

96
VÝNOSY CELKEM

187

opravy přístrojů a zařízení

202

Cestovné

303

Náklady na reprezentaci

191

Ostatní nakupované služby celkem
služby výrobní a nevýrobní povahy

936

služby pošt a telekomunikací

102

správa

31
706
485

650

služby

– ostatní

učebnice , knihy, časopisy

242

Náhrada mzdy (nemoc)

kancelářské potřeby, ceniny

228

Z ákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění

PC (vč . modernizace), audio, video a přísl .
DDHM

1 268

nájemné

180

5
30 787
111
10 035
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Daně a poplatky

47

433

Ostatní náklady

628

133

O dpisy dlouhodobého majetku

636

vybavení kuchyně

558

ostatní nákupy

250

elektřina

206

PC a sítě

školní potřeby, učební pomůcky

topení

63

LVVZ (náklady na zimní lyžařské kurzy)

Mzdové náklady (hrubé mzdy celkem vč . náhrady mzdy)

Spotřeba energie celkem

3 802

úklidové služby

2 694

DKP

14

opravy budovy

pojistné

53 505

materiál pro úklid a údržbu

ostatní

389

dopravní služby

NÁKLADY (V TIS. KČ)
Nákupy (spotřeba) celkem

17

nafta do školního auta

Ostatní dotace

Dary celkem

454

vodné a stočné

NÁKLADY BEZ DANĚ Z PŘÍJMU

Daň z příjmu právnických osob

3 070
1 700
899

Náklady – celkem
Rozdíl mezi příjmy a náklady, resp. výdaji

52 587

152
52 739
+766
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Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně

Projekt z financování EU

Přehled hospodaření za rok 2013
PŘÍJMY (V KČ)
Členské příspěvky

14 400

Dary

109 900

Kopírování

24 100

Nocležné na faře v opatově

213 800

Ostatní

0
CELKEM

362 200

VÝDAJE (V KČ)
Sociální výpomoc

21 300

Provoz fary v opatově

112 060

O pravy fary v opatově

0

Auto

12 000

Příspěvky škole

S účinností od 1. 9. 2012 se podařilo pro Biskupské gymnázium Brno
získat z dotačního programu EU při MŠMT finanční podporu pro projekt
Šablony na Bigy, zaměřeného jak na tvorbu nových studijních a výukových materiálů, tak na mobilitu učitelů jazyků (vzdělávací kurzy doma
i v zahraničí). Do projektu se za Bigy zapojilo téměř čtyřicet vyučujících
desíti předmětových komisí (CHE, BIO, FYZ, MAT, IVT, CJL, ZSV, ANJ, FRJ,
SPJ).
Celkový finanční rámec grantu byl více než 2,3 miliónu Kč. Tyto finanční prostředky byly na základě platné legislativy rozděleny jednotlivým komisím jak na nákup didaktického a pedagogického materiálu
(pomůcky, výpočetní technika, služby), tak do mzdové oblasti pro jednotlivé vyučující. Výsledkem dvouletého projektu je vytvoření téměř
tisíce nových výukových materiálů a účast vyučujících na téměř třiceti
kurzech a odborných seminářích. Příklady a ukázky vytvořených materiálů budou zveřejněny na webových stránkách Bigy v připravované části
Projekty EU.
Ukončení projektu je plánováno na 31. 8. 2014.

132 800

Bankovní poplatky

3 400

O pravy kopírek

32 300

Ostatní (administrativní a mzdové náklady)
CELKEM

17 140

Za celý realizační tým
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.,
koordinátor projektu

331 000

Stav k 31. 12. 2013
Pokladní hotovost (v Kč)
Bankovní účet (v Kč)
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10 589
280 901
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Projekt z financování EU
Jedním ze závěrů při dokončování projektu EU peníze školám – Šablony
na Bigy bylo i zhodnocení vývoje zapojení ICT technologií do výukového procesu. Tato analýza nepostihovala jen jednotlivé kapitoly využití
ICT na Bigy (obrázek 1), ale i celkové zhodnocení podle typu a velikosti
školy (podle počtu žáků) (obrázek 2).
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Projekt z financování EU
Ze závěrů je možno vyčíst zejména celkově dobrou situaci, a to ať jen
pro Bigy nebo v celorepublikovém přehledu.
Za projekty EU na Bigy
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
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Projekt Comenius
Ve dnech 7.–12. 2. 2014 proběhlo v německém Pforzheimu první pracovní setkání mezinárodního biologického projektu Comenius European
Challenges in Innovative Research Diagnostic Methods in Life Sciences. Jak
název napovídá, studenti i profesoři z Německa, Francie, Španělska, Maďarska, Slovenska, České republiky, Litvy, Rakouska a nově také z Turecka
a Švýcarska, tedy celkově z deseti evropských zemí a jedenácti škol, měli
možnost zúčastnit se dvoudenního praktického workshopu, během
kterého si vyzkoušeli některé biotechnologické metody a postupy běžně užívané v laboratořích po celém světě. To vše pod vedením mentorů
z řad samotných studentů, kteří do Pforzheimu dorazili s třídenním
předstihem, aby se podrobili důkladné přípravě pod dohledem hlavního koordinátora projektu dr. Jürgena Brauna.
Během dvou dní intenzivní práce v tělocvičně Johanna Wittum’s
Schule ve Pforzheimu, dočasně přeměněné na biotechnologickou laboratoř, účastníci projektu zkoumali nejprve vzorky DNA z „místa činu“
a porovnávali je se vzorky domnělých „podezřelých“ za použití restrikčních endonukleáz a gelové elektroforézy, v následujícím dni pak zkoumali přítomnost genetických modifikací ve vzorcích potravin pomocí
metody PCR a opět gelové elektroforézy. Jednotlivé kroky pokusů byly
vždy podrobně vysvětleny a řádně komentovány mentory. V závěru
každého z obou experimentů proběhla diskuse vedená opět samotnými studenty, jejímž cílem bylo zamyslet se nad výsledky experimentů,
kriticky zhodnotit vlastní práci a případně odhalit chyby, které by mohly
vést k neúspěšnosti daného pokusu.
Na programu projektového setkání byla samozřejmě i celá řada výletů
a doplňkových aktivit, například návštěva pforzheimského muzea šperků, výlet do Špýru a místního technického muzea a v neposlední řadě
výlet do francouzského Štrasburku, spojený s návštěvou tamní budovy
Evropského parlamentu.
Český tým, složený z osmi studentek Biskupského gymnázia Brno
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Projekt Comenius
a dvou vyučujících – paní profesorky Kateřiny Krumpholcové a paní profesorky Martiny Malinové –, vyslal do Pforzheimu čtyři mentorky – Kateřinu Klimánkovou (sexta A), Kamilu Prednou (2. B), Barboru Jeřábkovou
a Moniku Štětkovou (oktáva A). Studentky se zhostily svého úkolu se ctí
a vysloužily si pochvalu samotného dr. Brauna. Také práce zbylých čtyř
studentek z českého týmu byla vyhodnocena velmi kladně, studentky
Kateřina Popková, Jeanette Matoušková, Pavla Novotná a Sára Sládková
podaly výborný výkon nejen při diskusi o výsledcích experimentů.
Z pohledu nás, studentek a účastnic projektu, bylo pforzheimské
setkání velmi přínosné a zajímavé, dostaly jsme příležitost rozšířit si
své znalosti v oblasti biotechnologií, tedy v oboru, který není běžnou
součástí středoškolských učebních plánů, setkaly jsme se s celou řadou
velice příjemných lidí ze všech koutů Evropy a důkladně jsme si procvičily znalost anglického či německého jazyka. Navíc o nás bylo skutečně
velice dobře postaráno, jak v hostitelských rodinách mentorů, tak v hostelu či ve škole, kde probíhaly workshopy, za což patří organizátorům
projektu skutečně velký dík.
Nový Comenius začal skutečně nejlépe, jak mohl, atmosféra setkání
byla velice přátelská a vstřícná, a tak doufáme, že v podobném duchu
se ponesou i setkání následující – třeba to nejbližší v německém Hamburku.
Monika Štětková a Barbora Jeřábková (oktáva A)
At the beginning of February, from February 7th to February 12th
2014, the first working meeting of the international biological project
Comenius European Challenges in Innovative Research Diagnostic Methods
in Life Sciences took place in Pforzheim, Germany. As the title suggests,
students and teachers from Germany, France, Spain, Hungary, Slovakia,
the Czech Republic, Lithuania, Austria and for the first time also from
Turkey and Switzerland got together for a two-day practical workshop,
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Projekt Comenius
which allowed the students from ten European countries and eleven
high schools to adopt some of the most important biotechnological
methods and procedures used in thousands of laboratories all over the
world on a daily basis. In addition to all of this, the experiments were
conducted by the students themselves, more precisely by the so called
mentors. The carefully selected mentors arrived to Pforzheim three
days earlier than the rest of the participants to prepare all the things
necessary and to undergo a thorough rehearsal of their speeches under
the supervision of the main coordinator of the project, Dr. Jürgen Braun.
During two days of intensive work in the Johanna Wittum’s Schule
gym in Pforzheimu, temporarily transformed into a biotechnology lab,
the participants of the project investigated DNA samples from a fictive
crime scene and tried to compare them with a few samples of "suspect
DNA". For this, enzymes called restriction endonucleases were used. The
usage of restriction enzymes was then followed by gel electrophoresis.
The second experiment was focused on finding a genetic modification in a food sample using a method called PCR followed again by gel
electrophoresis. Of course, every single step of the experiments was
explained by the mentors in detail and at the end of both of the experiments, there was a short discussion round led again by the participants
themselves. During the discussion round the student were given some
time to think about the results of their work and most importantly to
consider the causes of not being successful by the experiment.
Of course there was a wide range of trips and excursions planned as
well. For example a visit to the famous Pforzheim jewellery museum,
a trip to Speyer and its technical museum and last but not least a tour
around the well-known French city Strasbourg and the European Parliament building.
The Czech team comprising of 8 students of the Biskupské gymnázium in Brno and two teachers – Mrs. Kateřina Krumpholcová and Mrs.
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Projekt Comenius
Martina Malinová – sent four mentors to the meeting in Pforzheim,
namely Kateřina Klimánková, Kamila Predná, Barbora Jeřábková and
Monika Štětková. The students all received a very positive feedback
and what’s more they were praised by Dr. Braun himself. The other four
students from the Czech team received a very good evaluation as well;

students Kateřina Popková, Jeanette Matoušková, Pavla Novotná and
Sára Sládková did all a great job not only during the previously mentioned discussion rounds.
From the point of view of us, students and participants, the Pforzheim
meeting was a truly beneficial and interesting experience, we were given the opportunity to learn more about biotechnology, which means
something we don’t normally have access to at school, we met a lot
very nice people from all over the Europe, we improved our English or
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Projekt Comenius
German and simply had a great time We really can’t forget to mention
that all the organizers and host families did their best and made us feel
very comfortably during the whole project meeting, for which they
deserve our thanks.
The new Comenius project has started and it was the best of starts
we could possibly hope for, the atmosphere was very friendly and open
and we really wish all the upcoming meetings will be just as successful
as the one in Pforzheim. Good luck, Comenius – next time in Hamburg!
Monika Štětková a Barbora Jeřábková (oktáva A)
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LIDÉ
VE ŠKOLE

Učitelé a zaměstnanci

Učitelé a zaměstnanci

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Claude Guillaume Artus
Trevor John Ayson, B.A.
Mgr. Alice Bílková
Ing. Andrea Buchtová
Mgr. Drahoslava Bušinová
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Lenka Dobrovolná
Mgr. Olga Doležalová
Mgr. Martin Doležel
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Jana Filípková
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Milan Haminger
Mgr. Magdaléna Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew Haydock, M.A.
P. Mgr. Blažej Hejtmánek
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jindřiška Horáková
Mgr. Hana Hrochová
Mgr. Blanka Hrušková
Mgr. Jana Hubáčková
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Alena Charvátová
Mgr. Nora Janečková
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Mgr. Michal Javora
Mgr. Tomáš Juriga
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D.
P. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Petr Koutný
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Anežka Luklová
Mgr. Martina Malinová
Mgr. Kristýna Marešová
Mgr. Vojtěch Maša
Mgr. Karel Mikula
Mgr. Juana Monreal, Ph.D.
PhDr. Irena Nekvindová
PaedDr. Jolana Němcová
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Olga Nykodýmová
Mgr. Martina Obdržálková
PhDr. Eva Obršlíková
PhDr. Zdeněk Papoušek
RNDr. Alena Pavlačková
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.

Mgr. Jitka Piskačová
Počet stálých pedagogů: 73
Mgr. Eva Plechlová
Počet externích pedagogů: 11
Mgr. Bohumila Polusová
Mgr. Lucie Prejzová
Mgr. Martina Punčochářová
PhDr. Yveta Reiterová
Mgr. Dana Richterová
PhDr. Zdeňka Růžičková
Mgr. Veronika Řeháková
Mgr. Jarmila Sedláková
Mgr. Kristin Sís
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Michal Snopek
RNDr. Jana Stará
Mgr. Markéta Ströbingerová
Mgr. Miroslava Ševčíková
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
Mgr. Jitka Tarabová
Mgr. Martina Tinková
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Pavel Vaněk
Mgr. Petr Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk
Bc. Mynor Armando Vásquez Fuentes
Mgr. Marie Vrbová
RNDr. Miloš Winkler
Mgr. Jakub Zatloukal
Mgr. Lucie Zavřelová
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Učitelé a zaměstnanci
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Romana Bednářová
Bronislav Berník
Anna Bobková
Eva Brychtová
Josef Břenek
Jakub Dvoran
Marie Dvořáčková
Vlasta Hasoňová
František Herman
Lucie Hladíková
Lenka Hovorková
Romana Kalábková
Ludmila Karásková
PhDr. Marie Karpíšková
Kamil Koláčka
Stanislava Kotalová
Marcela Kouřilová
Jana Kozlíčková
Soňa Krištófová
Zdeněk Kuchař
Vítězslav Kumr
Ludmila Lízalová
Kateřina Létalová
Petr Malík
Michala Markusíková
Karel Mikulášek
Milada Mikulová
Růžena Müllerová
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David Nečas
Lenka Němcová
Michaela Němcová
Marie Novotná
Ing. Petr Onuca
Irena Paceltová
Jitka Pekáčová
Vlastimil Pitrocha
Jana Sedláčková
Darina Slatinová
Renata Szczygielová
Jindřiška Šimková
Ing. Soňa Šmerdová
Miroslava Štýblová
Janka Tichá
Jitka Trávníčková
Pavel Trčka
Hana Trčková
Lenka Trčková
Ing. Jan Vašta
Bohumila Woffová

Prima A

Prima B

Mgr. Milan Haminger
Bagarová Alžběta
Bařinka Oskar
Cihlářová Anežka
Coufal Matouš
Čupr Michal
Hofmanová Michaela
Chlubný Jan
Janíková Veronika
Kunčáková Anna
Lavička Antonín
Lejdarová Markéta
Matoušek Jan
Mezerová Eliška
Obdržálková Veronika
Pelánek Ondřej
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PhDr. Vladimír Krátký
Pisarčík Tomáš
Podivínský Tomáš
Pokorná Martina
Procházka Jan
Prudíková Johana
Skříšovská Erika
Slaná Anna
Slaný Filip
Stehlík Adam
Štěpánková Klára
Šudák Marek
Vojta Dominik
Zelenka Petr
Zemanová Kateřina
Zichová Alena

Asmus Karel
Bagarová Ema
Čus Samuel
Grossová Veronika
Hajský Šimon
Haminger Milan
Hanus Tomáš Michael
Hlaváčová Anežka
Hranička Jan
Chlupová Anna-Marie
Jakubčík Martin
Kameníková Anna
Klíčníková Vendula
Kolářová Zdenka
Kovářová Michaela

Liška Ondřej
Marek Petr
Matulová Kateřina
Mynář Alan
Popelka Jindřich
Přikrylová Zuzana
Puža Vít
Rubášová Julie
Sáčková Eliška
Sládek Vladimír
Sobotka Vít
Stankovič David
Uhrová Barbora
Všianská Lucie
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Sekunda A

Sekunda B

Mgr. Libuše Fediovičová
Bednářová Veronika
Blahová Karolína
Burešová Lucie
Cinková Magdaléna
Fojtík Aleš
Halouzková Eliška
Hanoun Filip George
Hlavinka Matyáš
Just Daniel
Klíma Jan
Kuklínková René
Láska Timon
Michal Josef
Mikulčík Josef
Musil Jan
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Mgr. Renata Fojtů
Němcová Marie
Novak Adam
Novák Maxmilián
Pecl Matěj
Procházková Hedvika
Procházková Pavla
Rotreklová Magdaléna
Svobodová Barbora
Szczepanik František
Šebek Pavel
Švejkar Ondřej
Tomšíček Matyáš
Valešová Barbora
Zeman Jan
Zichová Anežka

Bargel Tomáš
Bláhová Adéla
Brdečko Ondřej
Bureš Vojtěch
Duchaň Marek
Janík Adam
Jeřábková Eliška
Karásková Emílie
Kintlerová Ivana
Kouřilová Eliška
Macko Michaela Henryka
Minářová Klára
Moutelík Ondřej
Neužilová Vendula
Poláková Michaela

Pospíšilová Anna-Marie
Sedláček Tomáš
Střechová Martina
Svoboda Martin
Šalomon Filip
Šípek Ondřej
Škvrna Adam
Špaček Vojtěch
Šudáková Julie
Švejnoha Jan
Tedenac Filip
Valenta Václav
Vitha Jan
Vochozková Eva
Žíla Vojtěch
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Tercie A

Tercie B

Mgr. Lenka Valasová
Burešová Karolína
Bušová Magdalena
Danielová Anna
Drápalová Anna
Foltýn Michael
Gurutidu Eleni
Havlátová Anna
Horký Vojtěch
Janda Sebastian
Jarošová Anna
Jiřikovský Jakub
Jouklová Terezie
Křístková Tereza
Kulhánek Jan
Kummer Jan
Lerche Marián
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Mgr. Alice Bílková
Meixner Jakub
Mikulíková Veronika
Obůrka Tomáš
Osvald Filip
Panovský Jan
Pečinková Tereza
Pechová Gabriela
Pikna Štěpán
Pokorný Vít
Procházková Anežka
Suchomel Ondřej
Škarda Václav
Špringlová Kamila
Urban Jakub
Vávra David

Asmus Pavel
Dítětová Petra
Doffek Ondřej
Fuis Lukáš
Grombiříková Jana
Havlíček Adam
Homolová Anna
Hudcová Marie
Ivančíková Olivie
Knoz Richard
Konopka Pavel
Kotek Jakub
Lukášová Anna
Man Vojtěch
Maňáková Kateřina

Motyčka Tomáš
Nováček Filip
Oberfranc Roman
Pokorný Petr
Polanský Daniel
Pospíšil Jakub
Průša Tomáš
Schönwälder Adam
Skřičková Dana
Slámová Alžběta
Šobová Barbora
Štrimpfl Jakub
Vechetová Markéta
Vlach Jiří
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Kvarta A

Kvarta B

Mgr. Jana Filípková
Bělohlávek Jan
Beneš Michael
Cigánek Petr
Čupr Martin
Dvořáková Terezie
Hájková Adriana
Hájková Helena
Horáček Jan
Kaláb Dominik
Kocmanová Klára
Kunčák Václav
Lorenc Jan
Lukášová Marie
Merta Mikuláš
Odehnalová Klára
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Mgr. Ilona Doleželová
Peloušková Jitka
Pisarčíková Klára
Plšek Adam
Pokorný Matěj
Rozehnal Vojtěch
Sluková Zuzana
Soška Marek
Staněk Vojtěch
Staňová Zdena
Strmiska Pavel
Suchánková Barbora
Trávníčková Klára
Veselá Jana
Vrbacký Tomáš

Bagar Matěj
Bargel David
Brdečková Johanka
Brothánková Alžběta
Čápová Dorota
Dančák Břetislav
Daněk Jakub
Davídková Kristýna
Dlouhá Natálie
Doležalová Petra
Drápalová Kateřina
Fabíková Kateřina
Hádková Karolina
Havelková Helena
Hlavinková Barbora

Hranička Vojtěch
Jeřábková Alžběta
Kolář Václav
Kuklová Tereza
Moutelík Matěj
Poláčková Alena
Pospíšil Marek
Roháčová Ludmila
Růžička Filip
Spurný Vladimír
Steffel Patrik
Šmiřák Jan
Šťastný Jiří
Vičíková Kateřina
Zaplatilová Markéta
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Kvinta A

Kvinta B

Mgr. Michal Kubíček
Balík Pavel
Bílek Ondřej
Burešová Klára
Cvrček Tadeáš
Čižmářová Gabriela
Gabrielová Anna
Helánová Veronika
Hnátek Jan
Horký Ondřej
Jaroš Zdeněk
Mach Jakub
Menšík Jan
Mezerová Anežka
Mičková Jana
Michal Filip

40

Ing. Věra Helceletová
Oplatek Ivo
Osvald František
Prokop Jaromír
Ryšavá Pavla
Schuster Petr
Sláma Jáchym
Stehlík Vilém
Šlesinger Adam
Šťastná Veronika
Tichá Anna
Turan Dominik
Urbánková Tereza
Vaňková Barbora
Zahradníčková Barbora
Zichová Terezie

Bohušová Michaela
Dvořáčková Noemi
Enžlová Klára
Filip Ondřej
Gricová Helena
Chyba Jakub
Janoška David
Klaška Dominik
Koláčková Marta
Kyselková Klarisa
Málek Vojtěch
Margoldová Marie
Mlatečková Marie
Muselíková Michaela
Němcová Anna

Ohřálová Helena
Pazdera Jiří
Pelán David
Popelářová Barbora
Ročková Anna
Sáčková Anna
Slachová Karolína
Sobotka Václav
Sovová Tereza
Šebesta Jan
Šobová Markéta
Učeň Michal
Valíček Viktor
Varaus Tadeáš
Zemanová Natálie
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Sexta A

Sexta B

RNDr. Jana Stará
Ando Mari
Babáková Barbora
Bláhová Karolína
Burešová Monika
Holasová Denisa
Chladilová Hana
Jeřábková Martina
Jeřábková Petra
Jež Jiří
Klimánková Kateřina
Kouřilová Anežka
Kvasnicová Pavla
Malachová Eva
Marchese Matteo
Michková Karolina
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Mgr. Tomáš Vaněk
Nečas Ondřej
Nečasová Tereza
Nováček Ondřej
Pařízek Štěpán
Polová Vendula
Rous Šimon
Rozehnalová Adéla
Sládečková Anna
Sládková Sára
Szczepanik Prokop
Šimek Daniel
Špaček Ondřej
Štětková Gabriela
Vejmělek Jiří
Žáková Michaela

Bártů Anna
Brabcová Veronika
Císařová Eliška
Eichler Martin
Fintes Karel
Foltýnová Marie-Jana
Fryčar Tomáš
Grycová Zdeňka
Havlátová Kateřina
Kotásková Michaela
Kozumplík Ladislav
Kulhánková Monika
Kummerová Monika
Lorenc Tomáš
Majda Marek

Obdržálek Daniel
Odehnalová Tereza
Ondráčková Hedvika
Peca Václav
Pivečková Anna
Pokorná Markéta
Přikrylová Jana
Sedlinská Marie-Anna
Slavík Jakub
Ševelová Dominika
Šikulová Ludmila
Šmerda Marek
Texl David
Viktorinová Anna
Zemanová Zuzana
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Septima A

Septima B

Mgr. Martina Punčochářová
Bobčíková Anna
Čontošová Radka
Fajnorová Anna-Natalia
Hádek Jakub
Hanáčková Kamila
Hejčová Karolína
Herfortová Anna
Horák Jakub
Chybová Tereza
Jedlička Jindřich
Krausová Tereza
Kříž Adam
Křížová Petra
Kubíček Václav
Kulíková Kristýna
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Mgr. Pavel Kubíček
Kyselková Ester
Laslová Martina
Mejzlíková Veronika
Motyčková Lucie
Novák Jakub
Ondračka Václav
Padalíková Monika
Popelka Kryštof
Siblíková Denisa
Šejnová Tamara
Šunderjuková Lídia
Turanová Iva
Váchová Eliška
Vaníčková Klára
Zelenková Miriam

Balabánová Anežka
Coufalová Karolína
Černý Pavel
Červinka Radim
Čoupková Magdaléna
Dáňa Michal
Doležal Tomáš
Doleželová Lucie
Forejtník Ondřej
Hájek Marek
Justová Simona
Kopřivová Jana
Matoušková Jeanette
Nečesal Daniel
Novotná Pavla

Peloušek Tomáš
Plšková Zuzana
Raus Štěpán
Rotscheinová Jana
Sapáková Hana
Stehlík Jan
Svoboda Jiří
Šťastná Michaela
Švejnohová Kateřina
Tichá Eliška
Váchová Markéta
Vejmolová Iva
Vicherek Filip
Wanková Anna-Maria
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Oktáva A

Oktáva B

Mgr. Eva Daňková
Baďurová Pavlína
Blaha Jiří
Blažková Vanda
Braunerová Nikola
Buchta Ondřej
Doležalová Adéla
Fráňová Petra
Hájek Adam
Hájek Tomáš
Havelková Michaela
Hrubá Petra
Chmelíková Alžběta
Jeřábková Barbora
Koubayová Nathalie
Kropšová Zuzana
Lipták Dominik
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Mgr. Michal Javora
Mikulová Veronika
Nantl Jakub
Pivoda Marek
Staňková Maria
Šenková Tereza
Štětková Monika
Švejnoha Vojtěch
Vašková Petra
Vašta Jan
Vejmělek Adam
Vichr Jan
Vít Radek
Vlček Filip
Zelenka Michael
Žák Viktor

Ach-Hübner Adam
Černá Tereza
Drápelová Anna
Hegerová Eliška
Homolová Barbora
Janáčková Eliška
Kašpárek Radim
Kolář Daniel
Kvasničková Lucie
Luterová Zuzana
Medek Michal
Meixnerová Karla
Nováček Jakub
Obrátil Štěpán

Pazourek Tomáš
Plšek Tomáš
Sapák Jan
Slámová Zuzana
Svoboda Martin
Šimčíková Michaela
Šmerda Ondřej
Špačková Eliška
Štěpánková Anna
Töpfer Martin
Vagunda Marek
Valentová Kateřina
Vejmělková Pavla
Votoupalová Barbora
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I. A

I. B

Mgr. Magdalena Hamingerová
Abbasi Sára
Bartošová Radka
Blahynková Lenka
Bobová Veronika
Bočková Barbora
Bukáčková Gabriela
Buličičová Belinda
Drastil Petr
Feitová Natálie
Frecerová Kateřina
Hálová Daniela
Jahodová Kateřina
Kabátová Adriana
Kabelková Barbora
Kadaňka Ondřej
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PhDr. Yveta Reiterová
Končitý Patrik
Kožinová Katka
Ledina Adam
Malůšková Judita
Marečková Tereza
Pekárek Oldřich
Pešková Karolína
Plevová Anežka
Procházka Vojtěch
Soviš Zdeněk
Šenkyříková Kristýna
Šimoníková Eva
Škopová Zuzana
Valoušková Karolína
Vavrová Ludmila

Bajgar Sebastian
Beránek Šimon
Czelisová Tereza
Doležalová Tereza
Dvořáková Sylva
Fiala Daniel
Granátová Alžběta
Grolichová Tereza
Hajasová Adéla
Hamplová Marie
Heroschová Magdalena
Jašková Monika
Laubová Marie
Matail Petr
Melkusová Kristýna

Nazarov Adam
Němec Jan
Plucar Štěpán
Potáček Jiří
Přehnalová Eva
Slavík Jakub
Starý Jakub
Stehlíková Vendula
Šalomonová Lucie
Šlezingrová Lucie
Šmatera Václav
Švejnohová Veronika
Tymočko Václav
Veselý Michal
Vojtek Matouš
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I. C

2. A
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Andrla Ondřej
Antlová Petra
Bocian Luboš
Bubeník Michal
Buchta Patrik
Buš František
Čoupek Jiří
Diblíková Martina
Dvořáček Štěpán
Dvořák Michael
Fasora Jan
Gardoň Jiří
Geryk Tomáš
Holcová Gabriela
Kaisler David
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Mgr. Jitka Piskačová
Kallab Štěpán
Kaňová Anežka
Kolajová Martina
Kopecká Sára
Lösslová Barbora
Novotná Terezie
Olšáková Klára
Pillmayerová Anna
Pujmanová Michaela
Slabíková Anežka
Strouhalová Markéta
Šprta Petr
Tihlařík František
Trödler Filip
Vůjtová Dagmar

Bartoňková Simona
Bártová Martina
Brothánek František
Buchtová Monika
Fadrná Róza
Harisová Lucie
Herodková Veronika
Hynšt František
Chmelová Kateřina
Ilič Andrej
Jedličková Petra
Kerberová Michaela
Liedermannová Martina
Matoušek Karel
Pěnčíková Silvie

Pikna Jan
Pokorný Jan
Polášek Jan
Racková Karolína
Suchomelová Pavla
Sýkorová Anežka
Šebelová Andrea
Šiprová Tereza
Šnajdrová Markéta
Tomková Kateřina
Vičík Jan
Vlnová Veronika
Vrábel Matěj
Vrzalová Kateřina
Vyskočilová Anežka
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2. B

2. C

PaedDr. Simoneta Dembická
Andrlová Veronika
Bartošová Klára
Blahová Klára
Brychtová Lucie
Cetkovský Tomáš
Cílečková Anna
Dobeš Vojtěch
Doleželová Anežka
Garcia Miranda Ivanna Batseba
Gargalíková Anežka
Havelková Zlata
Hrabovská Veronika
Lavičková Anežka
Maťašová Kristýna
Motyčka Vít
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Mgr. Alena Charvátová
Nečas Michal
Novotná Anna
Novotný Lukáš
Pichlerová Daniela
Pokorná Kateřina
Predná Kamila
Strejček Jakub
Střížová Nikola
Suchá Františka
Šťástková Kristýna
Tauberová Denisa
Ustohalová Markéta
Vintr Jan
Waisová Monika
Zrebný Radim

Bojanovský Jiří
Dudová Carol Tereza
Ferbyová Kateřina
Grycová Pavla
Kamenický Jakub
Kašík Martin
Kohoutek Milan
Konečný Aleš
Kožnárek Jakub
Krejčí Anna
Krejčí Lukáš
Loub Pavel
Mareček Lukáš
Mrázová Miroslava

Nekula Zdeněk
Ondráček Pavel
Pokorná Kristýna
Pölzerová Marie
Procházka Vít
Prokš David
Robešová Terezie
Severa Jiří
Šedová Alžběta
Šípek Martin
Tomek Robert
Trávník Kryštof
Valenta Otakar
Zuziak Petr
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3. A
Mgr. Filip Kirchner
Albrecht Marek
Bohatcová Marie
Cvetlerová Veronika
Grošaftová Miriam
Hájek Oskar
Holatová Kateřina
Horáková Markéta
Ježová Martina
Jozová Magdalena
Kadaňková Kateřina
Komendová Aneta
Konečný Petr
Kostrhoun Ondřej
Kožnarová Lucie
Krkoška Jiří
Kurcová Jana
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3. B
Lízalová Vanda
Lukas Ondřej
Mahovská Anna
Novák Karel
Plašilová Anna
Pololáníková Hana
Pölzerová Alice
Přikrylová Marie
Schmidtová Renata
Slámová Nela
Sobotka Petr
Štourač Filip
Trávníčková Eva
Vetterová Šárka
Vítková Kristýna
Zavadil Jiří
Žižkovská Jana

RNDr. Alena Pavlačková
Bednářová Aneta
Boháčová Anežka
Böhmová Jana
Boublíková Eliška
Božková Kateřina
Buchtová Petra
Cupáková Eliška
Forethová Nicole
Hladký Dominik
Imramovský Jakub
Jebáčková Lenka
Karafiátová Klaudie
Lásková Martina
Lukašík Jáchym
Lysoněk Tomáš
Mezuláník Jakub

Mrázková Tereza
Nečasová Eliška
Nováková Tereza
Novotná Terezie
Popková Kateřina
Rampáčková Magdalena
Sedláková Jitka
Svobodová Eva
Šebela Tomáš
Tučka Ondřej
Tulková Markéta
Urban Filip
Václavek Jan
Váchová Eliška
Vaňková Veronika
Vichrová Marie
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3. C

4. A

RNDr. Jan Taraba, PhD.
Brožová Jitka
Černá Klára
Gyönyör Tomáš
Havlátová Jana
Hlavínková Marie
Hrubý Václav
Jašek Jiří
Kadlecová Veronika
Kallab Karel
Kedová Veronika
Kopecký Jan
Kudera Filip
Ledvina Matěj
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Mgr. Jindřiška Horáková
Mikauš Václav
Minsterová Lucie
Novotná Martina
Pavelka Adam
Pillmayerová Eliška
Píše Zdeněk
Rejtharová Karolína
Richterová Karolina
Svídová Veronika
Šlachtová Sabina
Tioková Martina
Vlachová Gabriela
Zeman Jáchym

Alexová Dominika
Bendová Lenka
Beranová Lucie
Bližňáková Šárka
Brücková Tereza
Dreslerová Sarah
Dvořáková Kristýna
Filípková Michaela
Hanáková Kamila
Herníková Anna
Honzová Lucie
Hrabálková Jitka
Huml Antonín
Juračka Jan
Koudelková Šárka
Kovářová Šárka

Kučerová Eliška
Kvardová Dominika
Mariánková Kamila
Meluzínová Michaela
Petříková Tereza
Potocká Kamila
Richterová Mlada
Řičánková Anna
Sabolová Alexandra
Silly Tomáš
Suchá Zdislava
Tintěrová Eliška
Vavrová Anežka
Vidláková Markéta
Zezula Adam
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4. B

4. C

Mgr. Pavel Vaněk
Bakalová Petra
Bedřichová Martina
Bojanovská Lucie
Cardová Dominika
Dvořáková Helena
Fialová Veronika
Fojtík Štěpán
Frank Igor
Fráňová Veronika
Granátová Kateřina
Jakub Petr
Juřenčáková Petra
Komosná Petra
Konečná Jitka-Markéta
Kořenková Markéta
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Mgr. Michal Snopek
Kubínová Adéla
Kudláčková Eliška
Kurzová Pavlína
Loučka Pavel
Míča Pavel
Navrátilová Eva
Novotná Tereza
Odehnal Zdeněk
Pavoničová Ludmila
Pelikánová Jana
Přikrylová Adéla
Ruttkay-Nedecká Anna
Sedláčková Hana
Šprta Ondřej
Vyskočilová Magdalena

Benda Alexander
Demková Natálie
Havlík Marek
Horák Kryštof
Hudec Jiří
Chalupa Vojtěch
Chroustová Kateřina
Chvíla Václav
Karásek Petr
Karásková Klára
Kosorinová Magdalena
Kulísek Lukáš
Lengál Zdeněk
Nečas Tadeáš

Neoralová Barbora
Novotná Ema
Petřík Robin
Píše Jakub
Prchalová Háta
Procházka Matouš
Prudík Boris
Rotrekl Lukáš
Skalník Jan
Suchomel Karel
Šebetovský Vojtěch
Šimková Daria
Šťastný Jiří
Šumová Diana

59

EVALUACE
ŠKOLY

Přijímací řízení – přehled

Přijímací řízení – přehled

Průběh přijímacího řízení v roce 2014
Uchazeči si mohli v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky.
Na naší škole proběhlo přijímací řízení ve dvou termnínech – 22. a 23.
dubna.
Tyto termíny stanovila společnost SCIO. SCIO testy tvoří část našich
přijímacích zkoušek.

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V ROCE
2014 – ČTYŘLETÉ STUDIUM
1. TERMÍN
POČET PŘIHLÁŠEK

Jaké byly počty uchazečů, je patrné z přiložené tabulky.
Po uplynutí zákonné lhůty jsme postupně obsazovali uvolněná místa
podle počtu neodevzdaných zápisových lístků dalšími uchazeči podle
výsledků přijímací zkoušky, podali-li rodiče odvolání proti rozhodnutí
o nepřijetí. Se všemi uchazeči jsme byli v pravidelném kontaktu (telefon
a e-mail), obsazení uvolněných míst proběhlo bez komplikací.

2. TERMÍN
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73
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211

PŘIJATI PO 1. KOLE

91

NEDALI ZÁPISOVÝ LIST

12

PŘIJATI DODATEČNĚ V 1. KOLE

10

CELKEM PŘIJATO

89

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V ROCE
2014 – OSMILETÉ STUDIUM
1. TERMÍN
POČET PŘIHLÁŠEK
CELKEM UCHAZEČŮ
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283

PŘIJATI PO 1. KOLE

58

NEDALI ZÁPISOVÝ LIST

14
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16
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62

165
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Relativní postavení oborů školy v testu OSP
ve skupině oborů GYMN8 (114 oborů)
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V grafu jsou seřazeny obory všech škol, které patří do skupiny oborů GYMN8, podle průměrných skupinových percentilů uchazečů v těchto oborech.
STRANA: 3
Průměrné skupinové percentily jsou spočítány v rámci daného testu ze všech uchazečů prvního kola PZ.

Škola: ABFGJ
Skupina: GYMN8

4leté

208

počet uchazečů

Český jazyk

58

4leté

61

celkový průměrný
výsledek

61

celkový
percentil

Matematika

279

skupinový
percentil

8leté

celkový průměrný
výsledek

63
verbální

skóre

typ studia

Souhrnné výsledky za školu

negativní

PZ na SŠ 2013/2014

OSP

obor

21

obor

57
pozitivní

Souhrnné výsledky za školu

65
typ studia

PZ na SŠ 2013/2014

počet uchazečů

40
skóre

pozitivní

kvantitativní

Škola: ABFGJ

celkový
percentil

67

čistá úspěšnost

61

skóre

61

pozitivní

279

čistá úspěšnost

extrémní
výsledky
(uchazeči)

63

průměrný percentil
za části testu

skupinový
percentil

celkový průměrný
výsledek

69

analytická

typ studia

skupinový
percentil

celkový průměrný
výsledek
celkový
percentil

čistá úspěšnost

negativní
negativní

počet uchazečů

aritmetika
počet uchazečů

negativní

aritmetika

celkový
percentil

negativní

66

algebra

geometrie

skupinový
percentil

25

čistá úspěšnost

45

skóre

14

pozitivní

46

pozitivní

mluvnice

55

skóre

sloh a literatura

70

čistá úspěšnost

extrémní
výsledky
(uchazeči)

208

funkce

funkce

celkový průměrný
výsledek

geometrie

algebra

72
sloh a literatura
skupinový
percentil
obor

Škola: ABFGJ

73
mluvnice
celkový
percentil

typ studia

OSP

18
negativní
počet uchazečů

Gymnázium

52
pozitivní
obor

8leté

22
skóre
typ studia

Matematika

56
čistá úspěšnost

4leté

59
skupinový
percentil

průměrný
percentil
za části testu

75

celkový
percentil

extrémní
výsledky
(uchazeči)

208

počet uchazečů

Gymnázium

Český jazyk

verbální

Gymnázium

obor
analytická

4leté

64
typ studia

výsledek testu - průměrný skupinový percentil

Přijímací řízení (přehledy SCIO)
Přijímací řízení (přehledy SCIO)

65

PZ na SŠ 2013/2014

gymnázia

vaše obory

Relativní postavení oborů školy celkem za oba testy
všech
škol
všechnyjednotlivé
oboryobory
(496
oborů)

PZ na SŠ 2013/2014

ostatní obory SŠ

gymnázia

ostatní obory SŠ

vaše obory

výsledek testu - průměrný skupinový
percentil
výsledek
testu - průměrný percentil

Skupina: GYMN4

jednotlivé obory všech škol

vaše obory

Relativní postavení oborů školy celkem za oba testy
ve skupině oborů GYMN4 (113 oborů)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

Skupina: GYMN4

jednotlivé obory všech škol, které patří do uvedené skupiny

jednotlivé obory všech škol, které patří do uvedené skupiny
vaše obory

Relativní postavení oborů školy celkem za oba testy
ve skupině oborů GYMN4 (113 oborů)

STRANA: 11

STRANA: 11
Gymnázium

V grafu jsou seřazeny obory všech škol, které patří do skupiny oborů GYMN4, podle průměrných skupinových percentilů uchazečů v těchto oborech.
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V grafu jsou seřazeny obory všech škol, které patří do skupiny oborů GYMN4, podle průměrných skupinových percentilů uchazečů v těchto oborech.
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ve skupině oborů GYMN4 (113 oborů)
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V grafu jsou seřazeny obory všech škol, které patří do skupiny oborů GYMN4, podle průměrných skupinových percentilů uchazečů v těchto oborech.
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
Základy křesťanské kultury
Přijímací test pro čtyřleté gymnázium
1. Bible řadí mezi neviditelná stvoření:
A) avatáry
B) anděly
C) patogenní zóny
D) mimozemšťany
2. Otčenáš je modlitba, kterou Ježíš reagoval na:
A) nedostatek víry Židů v jeho mesiášské působení
B) únavu Petra, Jakuba a Jana, kteří usnuli v Getsemanské zahradě
C) prosbu učedníků, aby je naučil modlit se
D) upozornění Marie, že na svatbě v Káně došlo víno
3. Bývá zvykem, že sídelní biskup si zvolí znak, který se pak stane
součástí znaku biskupství. Zakroužkuj současný znak brněnského
biskupství:

4. Když kněz během mše svaté řekne „Vzhůru srdce!“, lidé na to odpovídají:
A) „Buďme svorni!“
B) „Máme je u Pána.“
C) „I s tebou.“
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
5. Seřaď osoby následující starozákonní rodiny od nejstaršího po
nejmladšího: Izák, Ruben, Benjamin, Jákob:
I….…………...……………………
II.…………………………….…….
III…………………………………..
IV…………………………………..
6. Jméno Ježíš lze do češtiny přeložit jako:
A) král králů
B) jsem, který jsem
C) Bůh zástupů
D) Bůh zachrání
7. Jako velikonoční triduum se označuje:
A) Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek
B) Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota
C) Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle
D) Bílá sobota, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí
8. Napiš, ke kterým světovým náboženstvím se vážou uvedené pojmy:
synagoga: ……………………………………………
katedrála: ……………………………………………
mešita: ………………………………………………
kostel: …………………………………………………
minaret: ………………………………………………
ášram: …………………………………………………
9. Označ správné dokončení věty: Blahoslavená Restituta Kafková je:
A) matka spisovatele Franze Kafky, která konvertovala ke křesťanství
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
B) rodačka z brněnských Husovic, která byla popravena za II.
světové války nacisty
C) světice z raných dob křesťanství, která odmítla sňatek s pohanským vojákem
D) patronkou osob, které se zabývají restitucemi církevního majetku
10. Ve kterém státě se narodil současný papež?
A) v Itálii
B) v Německu
C) v Polsku
D) v Argentině
11. Při Ježíšově křtu v řece Jordán na něj sestoupil Duch svatý v podobě:
A) holubice
B) ohně
C) beránka
D) světla
12. Předchozí papež Benedikt XVI. se civilním jménem jmenoval:
A) Jorge Bergoglio
B) Karol Wojtyła
C) Miloslav Vlk
D) Joseph Ratzinger
13. Křesťanství lze charakterizovat slovem:
A) monoteismus
B) polyteismus
C) animismus
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
D) ateismus
14. Byl římským úředníkem a pátým prokurátorem provincie Judsko.
Spravoval ho v letech 23–36 n. l. Pocházel z Pontu. Nechal Ježíše
nejprve zbičovat a pak ukřižovat.
Napiš jméno tohoto muže:………………………………………
15. Slovo řeholník označuje člověka, který:
A) v biblické době těžce pracoval na poli, např. Kain nebo Ezau
B) žije s jinými lidmi v klášteře, např. mnich nebo řádová sestra
C) se z důvodů náboženského přesvědčení zřekl požívání masa
D) odjel hlásat víru do cizí země a zemřel tam násilnou smrtí
16. Mojžíš vyvedl Izraelity:
A) z Kanaanu
B) z Babylonu
C) z Gazy
D) z Egypta
17. Podtrhni tři jména, která nepatří do této řady:
Izajáš – Jozue – Jób – Matouš – Ester – Ámos – Jan – Nehemjáš
– Marek – Ezechiel – Jonáš
18. Jedna z forem modlitby využívá pomůcku, která má podobu šňůrky s navlečenými korálky a křížkem. Tento předmět slouží k tomu,
aby se modlící nemusel rozptylovat počítáním jednotlivých dílčích
modliteb, nejčastěji modliteb Otčenáš a Zdrávas, Maria.
Jak se tato věc nazývá? ………………………………………..
19. Napiš správně zkomolená jména českých světců.
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
NAJ KSAANDRRE – …………
AJN KEOPNMÝUC – …...……..

………………………………
……………………………….

Základy křesťanské kultury
Přijímací test pro osmileté gymnázium
1. Slovem „Pentateuch“ se označuje:
A) avatáry
B) anděly
C) patogenní zóny
D) mimozemšťany
2. David byl:
A) jeden z Jákobových synů
B) prorok, kterého spolkla velryba
C) židovský král
D) jeden z dvanácti apoštolů
3. Štěpán zemřel:
A) ukamenováním
B) upálením
C) ve vězení
D) na nakažlivou chorobu
4. Kdo nechal postavit jeruzalémský chrám?
A) templářští rytíři
B) Ježíš
C) Mojžíš
D) Šalomoun
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
5. Letnicemi končí
A) doba postní
B) doba adventní
C) doba masopustní
D) doba velikonoční
6. „Byl to muž z pokolení Lévi. Jeho sestrou byla Miriam a bratrem
Mojžíš. Jeho potomci byli ustanoveni kněžími v Izraeli.“
Napiš, jak se tento člověk jmenoval: ……………………………..
7. Spoj vzájemně manželské páry:
Abrahám			Marie
Josef			Rebeka
Zachariáš			Alžběta
Izák			Sára
8. Doplňte chybějící slova v uvedeném textu:
Svatý, svatý, svatý, Pán, …………….…… zástupů,
nebe i země jsou plny tvé slávy.
………………………. na výsostech.
9. Jak se jmenoval prorok, který byl vhozen do jámy se lvy?
A) Jan Křtitel
B) Jonáš
C) Nostradamus
D) Daniel
10. Ve kterém století byl zavražděn svatý Václav?
A) v 9. století
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství
B) v 10. století
C) v 11. století
D) ve 12. století
11. V Husovicích, které jsou dnes součástí Brna, se narodila:
A) Matka Tereza
B) svatá Zdislava
C) blahoslavená Restituta Kafková
D) svatá Růžena z Limy
12. V druhé polovině Desatera najdeme přikázání, které:
A) nařizuje chodit v neděli do kostela
B) zakazuje uctívat jiné bohy
C) zakazuje lhát
13. Olej se používá při slavení svátosti:
A) biřmování
B) eucharistie
C) smíření
D) manželství
14. Jak se jmenoval předchůdce současného papeže a z které byl
země?
Jméno: ………………………………….
Země:
………………………………….
15. V čele diecéze stojí:
A) papež
B) biskup
C) farář
D) církevní tajemník
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Maturitní zkoušky 2014 – projev ředitele
Vážené absolventky, vážení absolventi Biskupského gymnázia, vážení
rodiče i hosté!
Dovolte mi, abych vám, absolventům, poblahopřál k úspěšnému
zvládnutí maturitní zkoušky a současně poděkoval rodičům za prokázanou podporu a trpělivost. Děkuji také svým kolegům, kteří vás provázeli
studiem, které jste takto úspěšně zakončili. Abyste ve svých studiích
uspěli, museli jste mnohé obětovat a mnoho, mnoho vytrpět. Ty nelehké roky odříkání, ty noci strávené usilovnou a svědomitou přípravou do
výuky, ty hodiny na sedmou, odhánění od bufetu v okamžiku zvonění,
promrzlý Wilsoňák jako jediné místo na zaslouženou cigaretu, zkrátka
všechny ty strašné křivdy a nespravedlnosti a příkoří atd., jež vás tak
spravedlivě rozhořčovaly, a to v tak citlivém věku. Brány školy, do níž jste
vstoupili před osmi či čtyřmi lety, tedy dnes opouštíte. A opouštíte je
jako zcela jiní lidé, zvláště vy, absolventi osmiletého gymnázia. Je tedy
dobré položit si otázku, jakým člověkem vlastně jsem, co je onou „přidanou hodnotou“, s níž se ubírám, řečeno s Karlem Poláčkem, do „života
praktického“. Co jsme vlastně měli zkouškou dospělosti získat? K čemu
nám byly ty stovky hodin probdělých nad knihami? Co pro mě znamená
maturita? Pokusím se odpovědět. Činím tak s vědomím, že si nárokuji
hodnotit něco, nač nemám odpovídající certifikát Centra pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání, instituce, která bdí ve dne v noci, svátek nesvátek a střeží kvalitu státní zkoušky. A tak jste v didaktickém testu z českého
jazyka správně řešili spotřebu plynu v domácnostech a napsali 60 slov
v písemné práci z angličtiny, byli importováni dle metodického pokynu
do registru, vaše výsledky byly digitálně uloženy do centrální vytěžovací
farmy, následně vygenerovány, a mně tedy zbývá vám je dnes předat.
Přesto se nemohu zbavit tísnivého, nejasného dojmu, že je něco špatně,
a spolu s vizionářem, statkářem Hlavsou vidím určité výjevy. Výjev první:
státní maturita je jako naše dálnice D1. Všichni po ní musíme jet, aby-
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Maturitní zkoušky 2014 – projev ředitele
chom pořád stáli, opravuje se všechno, a nic opraveno není a všechno
to stojí spoustu peněz. A dál nic. Výjev druhý: studenti maturitního ročníku proplouvající půl roku jako nejisté bárky mezi Skyllou a Charybdou,
maturitou a různými TSP a OSP, místo toho, aby skutečně v poklidu na
své Ithace studovali. Nejsem asi sám, kdo je z toho takto vyjevený, avšak
ukončím svou lamentaci a vrátím se k původní otázce. Co jsme si kromě
mezer ve vzdělání odtud vlastně odnesli? Myslím, že na tuto otázku také
nemám certifikovanou odpověď. Je to váš poslední domácí úkol, jehož
řešením a odpovědí bude život sám. A pokud se vám bude zdát, že jste
na něco přišli, přijďte to povědět nám, svým učitelům. Slibuji, že vám
budeme naslouchat, protože řešení tohoto zadání nás zajímá ze všeho
nejvíc.
A na závěr snad jen malou nápovědu. Správně není ani A, ani B, ani C,
ani D. Správně je vidět krásu stvoření, zrakem i srdcem, správně je snažit
se poznávat tento svět. Ne na ucpané nudné dálnici, ale jako ten, kdo
se vydá po svých a vlastní cestou. Krása Božího stvoření je skutečně
jediným a pravým důvodem našeho úžasu, a tedy i chuti po poznání
a nezastřeném vnímání našeho světa.
Congratulor vobis et beati acti labores!
Mgr. Karel Mikula
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Maturitní zkoušky 2014
Počet žáků v maturitních třídách: 148
K maturitě připuštěno: 148 žáků
Maturitní zkoušku konalo: 148 žáků
Prospělo s vyznamenáním: 96 žáků
Prospělo: 48 žáků
Neprospěli: 3 žáci
Vyloučen od písemné zkoušky: 1 žák

81
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Ocenění studenti naší školy
Pochvaly ředitele školy ve školním roce 2013/2014
1. pololetí
Vojtěch Rozehnal, KA
Radim Kašpárek, OkB
Štěpán Obrátil, OkB
Adam Ach-Hübner, OkB
Vojtěch Man, TB

za 5. místo ve finále Logické olympiády
2013
za vzornou sportovní reprezentaci školy
za vzornou sportovní reprezentaci školy
za vzornou sportovní reprezentaci školy
za účast v městském kole Dějepisné
olympiády

2. pololetí
Petr Jakub, 4. B
Petra Juřenčáková, 4. B

Markéta Kořenková, 4. B
Hana Sedláčková, 4. B

Barbora Jeřábková, OkA
Kryštof Horák, 4. C
Tadeáš Nečas, 4. C
Boris Prudík, 4. C
Vojtěch Chalupa, 4. C
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za sportovní reprezentaci školy a trenérské vedení futsalového týmu
za práci pro třídu, za sportovní reprezentaci školy a za vzornou reprezentaci školy
na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti v Odrách
za obětavou práci pro třídu
za práci pro třídu a za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce
zájmové umělecké činnosti v Odrách
za dlouhodobou reprezentaci školy
v projektu Comenius
za vzornou reprezentaci školy ve všech
kolech Biologické olympiády
za vzornou reprezentaci školy na Biologické olympiádě
za vzornou reprezentaci školy v oblastním kole
za vzornou reprezentaci školy na Ce-

83

Ocenění studenti naší školy

Kateřina Chroustová, 4. C

Hana Chladilová, SxA

Ondřej Nováček, SxA

Karel Fintes, SxB
Jakub Nantl, OkA
Adam Vejmělek, OkA
Martina Kolajová, 1. C
Anežka Kaňová, 1. C
Kateřina Švejnohová, SpB
Jáchym Zeman, 3. C

Eliška Pillmayerová, 3. C

Dominik Hladký, 3. B
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lostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj a za 2. místo v krajském kole Biologické olympiády
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj a za vzornou sportovní reprezentaci školy
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj
za výbornou reprezentaci školy v soutěži Silový čtyřboj
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Ce-

Ocenění studenti naší školy

Marie Pölzerová, 2. C

Matěj Vrábel, 2. A

Kateřina Tomková, 2. A

Tereza Šiprová, 2. A

Karolína Racková, 2. A

Petra Jedličková, 2. A

Anna Pillmayerová, 1. C

Petra Antlová, 1. C

Tereza Grolichová, 1. B

Daniel Fiala, 1. B

lostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Ce-

85

Ocenění studenti naší školy

Jeanette Matoušková, SpB

Karolína Coufalová, SpB

Tereza Sovová, QB

Ondřej Horký, QA

Barbora Zahradníčková, QA

Daniel Polanský, TB

Ondřej Brdečko, SB

Timon Láska, SA

Eliška Halousková, SA
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lostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti v Odrách a za celoroční obětavou
práci pro Scholu Bigy
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách

Ocenění studenti naší školy
Aleš Fojtík, SA

Veronika Bednářová, SA

Martina Pokorná, PA

Michal Dáňa, SpB
Tomáš Peloušek, SpB
Zuzana Škopová, 1. A
Marek Pospíšil, KB

Václav Kolář, KB
Patrik Steffel, KB

Alžběta Jeřábková, KB

Kryštof Popelka, SpA
Adam Kříž, SpA
Zdeňka Grycová, SxB

za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vzornou reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké
činnosti v Odrách
za vynikající reprezentaci školy v dějepisné soutěži
za vynikající reprezentaci školy v dějepisné soutěži
za reprezentaci školy v recitační soutěži
za vynikající reprezentaci školy v matematických, fyzikálních a biologických
soutěžích
za vynikající reprezentaci školy v biologických soutěžích
za vynikající reprezentaci školy v biologických soutěžích a za pravidelnou
ministrantskou službu
za 1. místo v regionálním kole a za
4. místo v celostátním kole soutěže ve
francouzské konverzaci
za vynikající reprezentaci školy v dějepisné soutěži
za vynikající reprezentaci školy v dějepisné soutěži
za 1. místo v soutěži středních církev-

Ocenění studenti naší školy

Monika Kummerová, SxB
Marek Šmerda, SxB
Kristýna Pokorná, 2. C

Aleš Konečný, 2. C
Kamila Špringlová, TA
Ondřej Andrla, 1. C

Michal Bubeník, 1. C

Klára Enžlová, QB
Jakub Chyba, QB
Noemi Dvořáčková, QB
Karolína Slachová, QB

Zdena Staňová, KA
Adam Plšek, KA
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ních škol ve florbalu
za 1. místo v soutěži středních církevních škol ve florbalu
za 1. místo v soutěži středních církevních škol ve florbalu
za vynikající umístění v krajském kole
Biologické olympiády a za sportovní
reprezentaci školy
za vynikající sportovní reprezentaci
školy
za 2. místo v městském kole Matematické olympiády
za účast v okresním kole Olympiády českého jazyka a za účast v krajském
kole soutěže Eurorebus
za účast v celostátním kole soutěže
Bible a my a za účast v krajském kole
Olympiády českého jazyka
za 3. místo v městském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce
za vynikající výsledky v městském a krajském kole Matematické olympiády
za reprezentaci školy ve florbalu
za vynikající výsledky v městském
a krajském kole konverzační soutěže ve
francouzském jazyce
za vzornou reprezentaci školy v Matematické olympiádě
za úspěšnou reprezentaci školy v kulturních vystoupeních

Ocenění studenti naší školy
Kristýna Vítková, 3. A
Sabina Šlachtová, 3. C

Adam Škvrna, SB
Jakub Urban, TA
Anna Homolová, TB
Alžběta Slámová, TB
Jakub Pospíšil, TB

za výborný výsledek v jazykové soutěži
za opakovanou reprezentaci školy
v recitačních a literárně-dramatických
soutěžích celostátního typu
za 2. místo v krajském kole Zeměpisné
olympiády
za 6. místo v krajském kole Zeměpisné
olympiády
za účast v konverzačních soutěžích ve
španělském a anglickém jazyce
za výzkum a prezentaci vlastního vědeckého projektu
za dlouholetou účast v Biologické
olympiádě
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Důtky ředitele školy ve školním roce 2013/2014
1. pololetí
Václav Hrubý, 3. C
Matěj Ledvina, 3. C
Ondřej Švejkar, SA
Kamila Hanáčková, SpA
Adam Nazarov, 1. B
Jan Němec, 1. B
Michal Veselý, 1. B
Marek Albrecht, 3. A
Jiří Krkoška, 3. A
Jakub Imramovský, 3. B
Boris Prudík, 4. C
Karel Suchomel, 4. C

Biorýmování
Biorýmy

podmíněné vyloučení ze studia za hrubé porušení školního řádu
za opakované pozdní příchody a celkový přístup k výuce
za hrubé porušení školního řádu
za pozdní příchody
za opakované nevhodné a drzé chování
k pedagogům při výuce
za opakované nevhodné a drzé chování
k pedagogům při výuce
za opakované nevhodné a drzé chování
k pedagogům při výuce
za opakované pozdní příchody
za opakované pozdní příchody
za opakované pozdní příchody do vyučování
za vysoký počet nemluvených hodin
za vysoký počet nemluvených hodin

Je poslední jarní den.
„Vezmi lupu a jdi ven!“
Jak se u nás správně říká:
„Vezmi lupu botanika!“
Lupa všechno kolem zvětší,
vlastní trable zdaj’ se menší.
S lupou určíš květinu,
na slunci i ve stínu.
Pod sluncem je nejen kvítí,
sem tam se i kámen třpytí.
Všem na Bigy je to jasné:
kameny jsou velmi krásné!

Dneska je ten správný čas –
v přírodě být zas!
Zmiji sáhnout na ocas,
sýčka slyšet smutný hlas.
Biolog – ten mnoho umí,
poslouchá, co lesy šumí,
bystrým okem kolem kouká,
aby neporanil ani brouka.
U rybníka žabák kváká,
„Nahraj si mě!“, tak nás láká.
Život kolem překrásný je –
to nás učí biologie!
Mgr. Věra Helceletová

2. pololetí
Lucie Kožnarová, 3. A
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podmíněné vyloučení ze studia za vysoký počet neomluvených hodin
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VÝUKA
VE ŠKOLE

Anglický jazyk

Anglický jazyk
2. Vzdělávání a školení učitelů
Všichni členové komise se zúčastnili OUP CONFERENCE BRNO – Teaching English: Secondary Schools – III, Brno, 28. 8. 2013
Většina vyučujících se také v rámci projektu EU Šablony pro Bigy
zúčastnila ročního metodicko-jazykového kurzu anglického jazyka organizovaného JŠ PARK.

Ze školního zájezdu do Irska

1. Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Mgr. Alena Charvátová (předsedkyně)
Trevor Ayson, B.A.
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Drahoslava Bušinová
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew F. Haydock, M.A.
Mgr. Michal Javora
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Jarmila Sedláková

Jednotliví vyučující dále absolvovali tyto semináře:
Mgr. Eva Daňková – MANSIO Brno, Spolu a jinak ve vzdělávání, Adlerovský přístup k výuce na SŠ, 21.–22. 2. 2014
Mgr. Libuše Fediovičová – JS PARK Brno, FCE Updates, duben 2014
Mgr. Eva Daňková, Mgr. Libuše Fediovičová – FF MU Brno – Online
Tools in Teaching English, 24. 4. 2014, FF MU Brno – Teaching English
Vocabulary Online, 15. 5. 2014
Mgr. Magdalena Hamingerová – Brno, The P.A.R.K. Conference, podzim 2013
Mgr. Alena Charvátová, PaedDr. Simoneta Dembická – Reading
Their Way to Better English, Bringing Stories to Life: Digital Readers on
Interactive Whiteboards, Brno, 16. 10. 2013
Mgr. Alena Charvátová, Mgr. Libuše Fediovičová, Mgr. Michal Javora – Praha, Mentoring – vzdělávací cyklus, 22.–24. 11. 2013
Mgr. Alena Charvátová, PaedDr. Simoneta Dembická, Mgr. Michal
Javora – The University of Edinburgh, Methodology and Language for
Teachers of English to Secondary/Adults, 14.–25. 7. 2014
Mgr. Eva Daňková, Mgr. Michal Javora – Jak efektivně zapojit počítače do výuky cizích jazyků – Brno, 26. 2. a 5. 3. 2014

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Domino Project – ve spolupráci s divadlem Domino studenti nacvi-
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čili a opakovaně předvedli (v Brně, Praze, Ostravě a Blansku) anglické
divadelní představeni The Blackboard Jungle, toto představení jsme se
třídami také navštívili.
Konverzační soutěž – v lednu 2014 proběhla školní kola ve všech kategoriích, studenti postoupili do okresních a krajských kol.
»» Tomáš Bargel (SB) – 10. místo v kategorii I A (okresní kolo)
»» Anna Homolová (TA) – 2. místo v kategorii II B (okresní kolo)
»» Adam Novak (SB) – 4. místo v kategorii II C (krajské kolo)
»» Klára Enžlová (QB) – 3. místo v kategorii III A (okresní kolo)

Anglický jazyk
linu. Obdivovali jsme krásné přírodní scenérie ve Wicklow Mountains
a v Killarnském národním parku i drsnou pustinu v oblasti Burren.
Nádherné výhledy po irském pobřeží, rozpadlé hrady a kláštery obklopené pasoucími se krávami, neustále zelená tráva a nevyzpytatelné počasí či
zábavné večery v irských hospůdkách nám udělaly ze zájezdu přesně to, na
co se každý těšil. Irsko jsme z velké části poznali a rádi budeme vzpomínat.
Jakub Strejček, 2. B

Global Outreach
Angličtinář roku – soutěž pro střední školy a gymnázia formou online
testu. Soutěže se zúčastnilo 187 škol, i přes technické problémy na straně organizátora soutěže, a v důsledku toho kratšího času na vypracování jsme se umístili na 22. místě – 28.1. 2014.
Partnerství s Jazykovou školou Park – příprava studentů na Cambridgeské zkoušky FCE, CAE.
Hamburk – pokračuje projekt výměnných pobytů.
Zájezd TA a TB do Anglie 13.–20. 6 2014
Zájezd Magické Irsko 2.–12. 6. 2014
Přednostně pro druhé ročníky jsme zorganizovali poznávací zájezd
po nejatraktivnějších místech „Smaragdového ostrova“. Nejenže jsme
projeli téměř celou zemi, ale prošli jsme si i její historii od megalitických
hrobek v Knowth, raně křesťanských klášterních komplexů Glendalough, Clonmacnois a Rock of Cashel, středověkých normanských hradů
Bunratty a Trim Castle až po živě tepající současnost v barvitém Dub-
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V loňském školním roce se čtyři studenti z oktávy A zúčastnili ročního
studijního pobytu ve Spojených státech amerických organizovaného
americkým sdružením Global Outreach, se kterým naše škola spolupracuje již od počátku devadesátých let. Zážitky a dojmy ze studia v zahraničí shrnují dnes již čerství absolventi Biskupského gymnázia:
What a remarkable experience!
Thanks to the Global Outreach program I have been given a unique
opportunity to spend an outstanding year in the United States of America.
Winona, Minnesota, a peaceful town on the river Mississippi which absolutely charmed my heart with its beautifulness, became my second home. It
was a lovely surprise to find out about my host family´s Bohemian ancestors
and their passion to learn about my enchanting homeland. I have never met
people more welcoming, motivated and patriotic then Americans. Their friendliness helped me to live out a very unique time full of challenges, efforts
and faith.
Petra Hrubá
It’s already been a longer time since I got back from my one year-long
stay in the US, which was made possible thanks to the Global Outreach or-
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ganization. Despite this all of my experience gained there remains vivid and
extremely useful. Besides the English language improvement, that year gave
me a chance to explore myself and to discover my hidden abilities I hadn’t
been aware of. I would definitely recommend this opportunity to everyone
interested!
Jan Vichr
Every year students from our school have a possibility to study abroad in
the United States for one year. Last year I was fortunate to be one of these
students. I attended a catholic school in the USA, Nebraska.
I have to admit that at first, before I left the Czech Republic, I was nervous
because I was going to spend 10 long months in isolation from my family,
friends, and home. After a few weeks in the USA, however, I found out that if I
have faith in God I will never be lost. Thanks to welcoming people who I met
during my stay and endless opportunities to experience American culture it
has been one of the most memorable and enriching years in my life.
Therefore I would strongly recommend Global Outreach to anyone. Don´t
be afraid of applying as I can promise you that you will never regret this
decision.
Adam Vejmělek
Last year I was given the opportunity to spend a school year in the United
States of America, staying with a host family and studying at Lourdes Academy in Oshkosh, Wisconsin. For the whole year I was going to be separated
from my home, family and friends.
Leaving the security of the old order behind I became to understand the
importance of being independent, build confidence and strength to make
my own decisions. I also learned that I have a lot of people that I can count
with no matter what happens or if can return their favor. That was one most
valuable life experiences.

98

Anglický jazyk
It takes heart to say that I have carried the Global Outreach motto "Let’s
build a civilization of love". Overall I consider this as my greatest American
experience. And I strongly recommend to not to be afraid and join the Global Outreach family.
Michael Zelenka

Den díkůvzdání
Dne 28. 11. oslavila naše třída kvarta B na Biskupském gymnáziu Brno Den díkůvzdání v rámci poznávání jiných kultur. Stalo se
tak na podnět naší profesorky anglického jazyka Jarmily Sedlákové.
Jde o jeden z nejvýznamnějších amerických svátků, v USA jej zavedli
puritáni z Velké Británie z vděčnosti k indiánům. Ti je naučili pěstovat
různé plodiny, aby dokázali přežít tuhou zimu. V minulosti se tento
svátek slavil různě, časem se ustálil na čtvrtém čtvrtku v listopadu.
Abychom jej vůbec mohli slavit, museli jsme si vše přichystat sami. Rozdělili
jsme se do pěti skupin. Jedna měla na starosti nakupování a ostatní vaření,
výzdobu sálu, divadlo a program. Vybraly se peníze a mohlo se nakupovat.
Bylo zapotřebí koupit krocana, brambory, zeleninu na salát, přísady na
nádivku a také interiérové doplňky. Toho se ujaly skupinky pro nakupování
a dekorace. V Den D jsme se v osm hodin sešli ve školním sále. Do desáté
hodiny se vše muselo dochystat. Skupina „dekorace“ se pustila do výzdoby
sálu, skupina „divadlo“ měla generální zkoušku tří představení souvisejících
s historií Dne díkůvzdání, skupina „vaření“ mezitím ve školní jídelně připravovala typický slavnostní oběd a ostatní skupiny pomáhaly, kde bylo třeba.
Paní profesorka oficiálně akci zahájila projevem v angličtině. Poté jsme
hráli tematické hry a zhlédli prezentaci o historii tohoto významného
dne. Těsně před obědem se k nám připojila naše třídní profesorka Ilona
Doleželová a také pan Bronislav Berník, školní technik, aby natočil anglické divadlo, které pro nás secvičili naši spolužáci. Následoval velmi
chutný oběd a po něm ještě chutnější dezert, takzvaný Apple pie s vanilkovou zmrzlinou. S plnými žaludky jsme si zahráli ještě jednu klidnější hru.
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Samozřejmě jsme po sobě museli také uklidit. Když bylo vše v původním stavu, mohli jsme opustit sál a těšit se na přespání ve škole.
Byla to velmi vydařená akce, přinesla nám nové zkušenosti a vědomosti. Už
se moc těšíme na příští rok, kdy si opět jako třída uspořádáme Čaj o páté.
Dorota Čápová, Petra Doležalová (KB)

Treasure in the Sargasso Sea
Druhého května 2014 vyvrcholila půlroční práce žáků sekundy B na
divadelním představení. Tomuto projektu předcházela návštěva dramatického studia Labyrint, kde se studentům věnovali profesionální herci
a studenti JAMU. V říjnu dostali studenti scénáře, ty postupně pročítali
v hodinách anglického jazyka a v českém jazyce si procvičovali jevištní
mluvu a výraz. V hodinách výtvarné výchovy si vytvořili kulisy a v hodinách informatiky program, pozvánky a plakáty. Samostatně si připravili
také kostýmy a rekvizity. Poté přistoupili k realizaci projektu.
Během šedesáti minut se před diváky odehrál únos mladého šlechtice
piráty, kteří se rozhodli najít poklad kapitána Nithky. Cestou se spojili
s další pirátskou skupinou a domorodci. Poklad byl posléze nalezen
a celá hra skončila šťastně. Diváci ocenili herecké i jazykové výkony
obrovským potleskem. Sami herci měli ze svého představení obrovskou
radost a už se těší na své další herecké příležitosti.

re I worked, everybody cheated – including the teachers! I once saw
an Egyptian teacher come into an exam room and tell the students the
answers to the difficult questions. If everybody passed, the students
were happy, the parents were happy, and the teachers were happy too,
since it meant that they didn’t have to do extra work preparing students
to re-take the exams.
There were two staffrooms in the school, and the difference between
them was striking. The small staffroom had three or four tables and
hard wooden chairs. When not teaching, this was where the British teachers would sit, preparing lessons and marking tests. The larger room
had comfortable sofas and armchairs, where our Egyptian colleagues
lounged around, drinking coffee, listening to music, and chatting. They
were rarely seen working. Egyptian teachers prepare all their lessons in
their first year at school, and simply repeat the very same lessons year
after year from then on.
The cultural difference between the ex-pats and the natives became
glaringly obvious at the end of the year, when the senior students had
to take their equivalent of the Maturita exam. When the results were
announced, everybody had passed in every subject – except English.
We British teachers had standards, and we failed about twelve of the
laziest ones.

CHEATING AT SCHOOL
Cheating has probably been an integral part of school life since the first
teacher said to a class, "It’s no use you trying to cheat, because I will know
about it." However, it varies from country to country, and from my own experience I would say that cheating here in the Czech Republic is about on
a level with what goes on in Britain, but far below what happens in Egypt.
I taught in Cairo before I came to this country, and in the school whe-
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The parents were definitely unhappy, and hurried to the school to
complain noisily about such un-Egyptian behaviour on our part. One
woman said to me, "My son failed your English exam by ten marks! Can’t
you just give him those ten marks?" Another was shouting, "My family
is related to Hosni Mubarak! (then President of Egypt, now on trial for
corruption). We’ll get this school closed down!"
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Věčně zelené pastviny v Irsku

Then matters took a turn for the worse when another angry parent
arrived waving a piece of paper. A very interesting piece of paper. It
turned out to be our English test paper with the correct answers written
in, and it seemed that some of the students had had copies before the
exam. They were all from the class which the one Egyptian teacher of
English had taught. We went looking for her, to get an explanation, but
she was nowhere to be found. Apparently, she’d gone off on holiday
to Jordan. She had sold the answers to her students and paid for the
holiday with the proceeds.
It is indeed a terrible thing, cheating at school.
Andrew Haydock
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Vzdělávání vyučujících biologie
Ing. Věra Helceletová
Novinky v biologii II: 4.–5. 10. 2013 – projekt Věda všemi smysly (Ústav
biologie obratlovců AV ČR, Studenec)
Dovednosti pro terénní vzdělávání: 12. 11. 2012–21. 11. 2013 – 152 hodin výuky (Brno, Krásensko, Vysočina, Vídeň)
Konference Cirkus vědy MU: 12. 4. 2014
8. bryologický víkend: 27. 4. 2014 (MZM Brno)
Botanická, mykologická a zoologická exkurze: Českomoravská vysočina, Tři Studně, 16.–17. 5. 2014 (PřF MU)
PhDr. Yveta Reiterová
Nové poznatky z genetiky: září 2013 (PřF MU)
3. krajské setkání metodiků biologie: 2. 4. 2014 (Krajský úřad JMK, odbor školství)
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Konference Cirkus vědy MU: 12. 4. 2014
Zapojena do projektu Mendelova interaktivní škola genetiky 2014–
2015 (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Mgr. Kateřina Krumpholcová, Mgr. Martina Punčochářová
Botanická, mykologická a zoologická exkurze: Českomoravská vysočina, Tři Studně, 16.–17. 5. 2014 (PřF MU)
Terénní praxe ve Slovinsku: Společnost Cz-Slo + PedF MU + JmK –
červenec 2014
Mgr. Jitka Tarabová
8. bryologický víkend: 26. 4. 2014 – MZM Brno
Vítězové Biologické olympiády Kristýna Pokorná a Hana Chladilová

Mgr. Martina Malinová
Nové poznatky z genetiky: září 2013 (PřF MU)
Mgr. Kateřina Krumpholcová, Ing. Věra Helceletová, Mgr. Martina
Malinová
Projekt Comenius: Pforzheim, Hamburk
Mgr. Kateřina Krumpholcová

Soutěže, exkurze, stáže
1. Biologická olympiáda
I letos proběhlo na Biskupském gymnáziu školní kolo Biologické
olympiády všech vypsaných kategorií. Na nižším gymnáziu prošli soutěží všichni studenti. V kategorii D (primy a sekundy) zvítězila Hedvika
Procházková (SA) a v kategorii C (tercie a kvarty) Jakub Pospíšil (TB).
Deseti neúspěšnějším z každé kategorie byl zadán další úkol a nejlepší
řešitelé byli vysláni do městského kola; v něm se umístili do 20. místa.
Kategorii A a B jsme organizovali pouze pro studenty s hlubším zájmem o biologii. Ve školním kole kategorie B zvítězila Kristýna Pokorná
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(2. C) a v kategorii A Kryštof Horák (4. C). Do krajského kola s nimi postoupili i další v pořadí, Hana Chladilová (SxA) a Tadeáš Nečas (4. C).
V kategorii B krajského kola obsadila 2. místo Kristýna Pokorná (2. C)
a 3. místo Hana Chladilová (SxA), v kategorii A se umístil na 1. místě
Kryštof Horák (4. C) a 20. místo obsadil Tadeáš Nečas (4. C).
Kryštof Horák postoupil do Ústředního kola Biologické olympiády,
skončil v něm na vynikajícím 5. místě a dostal se do přípravky pro mezinárodní kolo Biologické olympiády.
2. SOČ
Letos reprezentovali naši školu v okresním kole SOČ tito studenti s těmito pracemi:
Karolína Hejčová (SpA): Stresové faktory a jejich vliv na chování zvířat
(celkově obsadila 5. místo)
Boris Prudík (4. C): Možnosti stanovení polyploidie u živočichů na
modelových druzích karas (Carassius) a sekavec (Cobitis)
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z oblasti ekosystému lesa a lesního hospodářství. V mladší kategorii naši
školu reprezentovala dvě družstva studentů KB, ve starší kategorii dvě
družstva ze 4. C. Naši studenti získali v obou kategoriích 1. a 2. místa.
Vítězné družstvo mladších studentů: Václav Kolář, Marek Pospíšil a Patrik Steffel, 2. místo mladších studentů: Jiří Šťastný, Vojtěch Hranička
a Filip Růžička. Vítězné družstvo starších studentů: Kryštof Horák,
Tadeáš Nečas, Boris Prudík, 2. místo starších studentů: Lukáš Kulísek,
Petr Karásek, Vojtěch Šebetovský. Studenti postoupili do regionálního kola v Hranicích na Moravě, kde družstvo starších studentů získalo
2. místo a družstvo mladších 4. místo.

Vítězové Biologické olympiády Kryštof Horák a Tadeáš Nečas

3. N-trophy
Vynikající umístění se podařilo získat studentům ze sexty A. Hana
Chladilová, Dan Šimek a Ondřej Špaček postoupili do dalšího kola, kde
získali 2. místo, v krajském kole se umístili na 3. místě a postoupili do
superfinále.
4. Mendelova interaktivní škola – přednášky: Mendelovy dny
Účastnicemi tohoto projektu byly Klaudie Karafiátová (3. B), Karolína
Hejčová (SpA), Denisa Siblíková (SpA), Anna Mahovská (3. A), Hana
Chladilová (SxA), Kateřina Klimánková (SxA) a Sára Sládková (SxA).
Tyto studentky také navštěvují různé přednášky týkající se fyziologie
živočichů a člověka a také molekulární biologie.
5. Soutěž YPEF
Lesnická fakulta pořádala 21. 3. 2014 znalostní a dovednostní soutěž
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6. T-exkurze
Účastníci: Anna Mahovská (3. A), Hana Chladilová (SxA), Jiří Gardoň,
Ondřej Andrla, František Buš, Sára Kopecká, Terezie Novotná, Martina Diblíková, Martina Kolajová (všichni 1. C)
7. Intenzivní škola v rámci projektu 100 vědců do středních škol
Zúčastnilo se 10 studentů pod vedením prof. Obdržálkové.
8. Den vědy v brněnské zoo
Družstvo ve složení Václav Kolář, Marek Pospíšil, Břetislav Dančák,
Patrik Steffel a David Bargel (všichni KB) získalo 2. místo a volný vstup
do zoo pro celou třídu.
9. Soutěž v rámci Ptačího dne v brněnské zoo
Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců z KB ve složení Marek
Pospíšil, Patrik Steffel, Jiří Šťastný a Matěj Moutelík; chlapci skončili
na 7. místě.
10. Den Země pro primy
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Soutěž ve Wilsonově lese – PA: vítězná dvojice Anna Kunčáková,
Michaela Hoffmanová; PB: vítězná trojice Barbora Uhrová, Eliška Sáčková, Kateřina Matulová.
Další aktivity
»» Jana Kurcová (3. A) – týdenní kurz molekulární biologie MOLBIB 14 (PřF JČU České Budějovice)
»» Anna Mahovská (3. A) – Letní škola mikrobiologie (MU)
Za komisi biologie PhDr. Yveta Reiterová

Biologický kurz Act Well v Krásensku z pohledu studenta
kvinty
Jakožto nepříliš zběhlý student biologie jsem se rozhodl zúčastnit se
kurzu, který zařizovala paní profesorka Věra Helceletová. Poznávání přírody v terénu je přece jenom zajímavější forma vzdělání než celoroční
sezení ve školních lavicích, při kterém nemáte šanci všechny informace
do svého mozku vstřebat. Očekávání jsem ale neměl žádná, jen jsem
chtěl získat novou zkušenost a něco nového se přiučit v praxi.
V pondělí, kdy kurz začínal, jsme se společně vydali z Brna na strastiplnou cestu hromadnou dopravou až do Krásenska. Po přivítaní jsme měli
nějaký čas na ubytování, poté následoval program „Dotekem k poznání“. Nejasný název za sebou skrýval program v podobě poznávání zvířátek žijích na Rychtě. Chameleon žeroucí šváby, želva spoluúčastníky
nazvaná Tadeáš nebo třeba had nebyli výjimkou. Následovala seznamovací aktivita v podobě reálného facebooku, kdy jsme se navzájem lépe
poznávali s ostatními studenty, které jsme za celou studijní dobu znali
třeba pouze od vidění na chodbách. Formou úkolů, které jsme museli
plnit ve dvojicích, jsme si každý vytvořili na papír svůj profil a zúčastňovali se různých činností. Zakončení společné části dne bylo ve zna-
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mení souřadnic. Vylosované týmy měly zadané otázky a souřadnice, na
kterých se pomocí GPS dala najít odpověď. Správně vyřešené hádanky
nás dovedly na souřadnice, kde se skrýval poklad v podobě cenných informací o zubrech a dalších zvířatech. Celodenní program byl vyvážen
dostatkem volného času, který jsme trávili například promítáním filmů
nebo hraním deskových či společenských her.
Následující den, po aktivitě „Nejhnusnější zvíře“, kdy jsme měli za úkol
vymyslet a nakreslit co nejpodivnějšího tvora, jsme už „naostro“ vpluli
do života biologů. Školení, která nám instruktoři uspořádali, jsme využili
v nadcházejících dnech. Třem různým skupinkám instruktoři vysvětlovali, jak udělat chemický rozbor vody, jak zmapovat terén krajiny, určit
druhy trávy na daném úseku či vylovit z vodních toků a vodní živočichy
a určit je. Po názorných ukázkách byl odpolední program jasný. Každá
skupinka dostala za úkol prozkoumat různé lokality v okolí Krásenska,
určit druhovou rozmanitost v daném místě, chemickou čistotu vody či
poznat rostliny. Velmi nám pomohlo vybavení v podobě výzkumnických batohů. Do tabulek jsme pomocí určovacích klíčů zapsali druhy
živočichů a těšili se na následující den, kdy jsme měli v plánu srovnávat
získané informace s lokalitami v Rakoveckém údolí.
Ráno jsme si sbalili věci na přespání a uložili je do auta, a pak se nahrnuli s příručními zavazadly do autobusu, který nás měl přiblížit k cílové
destinaci. Samotné tábořiště, kde jsme měli přenocovat, ale leželo ještě
o několik kilometrů dál. Prošli jsme například i lesem, kde se točila pohádka Kuky se vrací. Po příchodu na místo jsme měli chvilku na oddech,
přičemž nám byla znovu udělena odlehlá místa pro srovnání biodiverzity s předcházejícím dnem. Po úspěšném nalezení a zmapování určeného terénu jsme se pustili do výlovu, odchytu a určování brouků a rostlin.
Až jsme měli vše úspěšně dokončeno, pustili jsme se u tábořiště do
přípravy dřeva na večerní táborák. Opékáním a vypravováním historek
jsme si zkracovali čekání na tmu, která byla potřebná pro poslední dvě
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aktivity. Prvně jsme měli na mapě oblohy najít souhvězdí, a ta jsme pak
srovnávali s těmi skutečnými na temné večerní obloze. Po stezce odvahy, která vedla na místo bývalé vesnice se zachovanou studnou, jsme se
už nasoukali do svých spacáků a pod mohutnými korunami jehličnanů
usnuli.
Následující ráno bylo ve znamení úklidu tábořiště, poté jsme se pěšky
vydali zpět na Rychtu. Po odpoledním klidu jsme se pustili do výroby
srovnávacích plakátů, do kterých jsme také měli zahrnout, zda by se
vyplatilo zřídit v Krásensku CHKO (chráněnou krajinnou oblast). Tento
podpůrný materiál jsme využili poslední den při simulační hře. Každý
dostal sobě „na míru ušitou“ roli, a sál na Rychtě se tak hemžil ať už starosty přilehlých obcí, myslivci, chataři nebo znalci místního okolí. Každý
měl specifické zájmy, které se snažil v diskuzi prosadit a obhájit.
K samotnému hlasování, zda zřídit, či nezřídit CHKO, nakonec nedošlo,
jelikož náš čas na Rychtě byl omezený. Po obědě jsme zamířili na zastávku a plni zážitků, nových zkušeností jsme se vrátili do civilizace.

Krásné chvíle při biologickém kurzu v Krásensku

Dominik Turan (kvinta A)
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Český jazyk a literatura
Složení předmětové komise českého jazyka a literatury se v průběhu
školního roku vícekrát změnilo. V listopadu nastoupil prof. Juriga, neboť
prof. Ströbingerová a prof. Dobrovolná odešly na mateřskou dovolenou.
Ve druhém pololetí nastoupila po mateřské dovolené prof. Pavlasová.
Členy předmětové komise ve školním roce 2013/2014 tedy byli:
»» PhDr. Zdeňka Růžičková (předsedkyně)
»» Mgr. Lenka Dobrovolná
»» Mgr. Jana Filípková
»» Mgr. Nora Janečková
»» Mgr. Tomáš Juriga
»» PhDr. Vladimír Krátký
»» Mgr. Karel Mikula
»» Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
»» Mgr. Dana Richterová
»» Mgr. Vít Slíva
»» Mgr. Markéta Ströbingerová
»» Mgr. Lenka Valasová

Další vzdělávání učitelů
Prof. Pavlasová v listopadu 2013 ukončila doktorské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (filologie–ruský jazyk).
Prof. Filípková absolvovala čtyřdenní kurz Současná česká literatura
(Akademie Literárních novin Praha).
Prof. Valasová se zúčastnila kurzu Současná literatura pro děti a její vliv
na rozvoj čtenářství.
Prof. Janečková se zúčastnila kurzu I čeština může být zábavná a zajímavá.
Prof. Pavlasová navštívila seminář Chceme dětem číst aneb Literatura
kreativně (Knihovna J. Mahena ve spolupráci s Židovským muzeem).
Prof. Růžičková a prof. Richterová navštívily přednášku Kateřiny Tuč-
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kové a historika Davida Kovaříka v Domě umění na téma Literatura
a historie.
Čtvrtého ročníku autorských čtení na Pedagogické fakultě MU se zúčastnili prof. Slíva, prof. Juriga a prof. Růžičková.

Exkurze
Některé maturitní třídy absolvovaly literární a historickou exkurzi do
Prahy, v pražských divadlech zhlédly vynikající divadelní představení:
4. B s prof. Janečkovou hru Racek v Dejvickém divadle a Rozmarné léto
v divadelním spolku Kašpar; 4. C s prof. Slívou divadelní představení
Hráči v Divadle v Dlouhé.
Některé maturitní třídy absolvovaly literárně-historickou expedici do
Itálie: 4. A s prof. Mikulou a prof. Richterovou, oktáva A s prof. Mikulou
a prof. V. Krátkým.
Kvarta A s prof. Filípkovou absolvovala exkurzi do Muzea J. A. Komenského v Přerově, do Moravské zemské knihovny v Brně a do Národního
divadla v Praze.
Kvinta B s prof. Janečkovou podnikla exkurzi do Olomouce.
3. A s prof. Richterovou a prof. Růžičkovou navštívila vilu Tugendhat.

Autorské čtení a beseda se studenty
Šestého prosince 2013 se v aule naší školy uskutečnilo autorské čtení
Kateřiny Tučkové z románu Žítkovské bohyně. Zúčastnily se třídy oktáva A, oktáva B, septima A, septima B, sexta A, sexta B, 4. B, 3. A, 3. B, 3. C.
Na zajištění se podíleli prof. Slíva, prof. Růžičková a prof. Juriga.

Návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech
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Kateřina Tučková po besedě se studenty podepisovala svoji knihu

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Příliš hlučná samota, Král umírá
HaDivadlo – Věc Makropulos, Maryša, Sežereš sám sebe (podle
hry A. P. Čechova Platonov)
Buranteatr – Pan Polštář, Skleněný zvěřinec, Obraz
Městské divadlo Brno – Bídníci (muzikál)
Janáčkovo divadlo – Šípková Růženka
Mahenovo divadlo – Králova řeč, Romeo a Julie, Ostře sledované
vlaky, A pak tam nezbyl ani jeden, Mandragora, Liška Bystrouška
Reduta – Nora
Marta – Hamlet

Další kulturní a vzdělávací akce

»»

Divadlo Husa na provázku – Rozvzpomínání, Švandovo divadlo

Mnohé třídy zhlédly výstavu Karel a Josef Čapkové v Semilasse: septima

»»

z Prahy s inscenací ŠOA, Kníže Myškin je idiot
Divadlo U stolu – Teď na krk oprátku ti věší, Zapomenuté světlo,

A s prof. Růžičkovou, 4. A s prof. Richterovou, 3. B s prof. Filípkovou, literární
seminář s prof. Slívou. Studenti z literárního semináře navštívili s prof. Slí-
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vou výstavu Normalizaci navzdory v Moravském zemském muzeu.
Sekunda B absolvovala s prof. Valasovou výukový program Minikurz
herectví ve studiu dramatické výchovy Labyrint v Bohunicích a výukový
program Tvorba školních novin ve studiu Lávka na Kraví hoře.
Třídy 3. A, sexta A, sexta B a 2. A s prof. Dobrovolnou a prof. Růžičkovou se zúčastnily poslechového pořadu Jiřího Černého Poezie a rock
v klubu Leitnerova.
Sexta A a 2. B s prof. Růžičkovou a prof. Richterovou zhlédly hru
F. Brüstla Bramborový den v podání studentského divadla Škeble.
Prof. Dobrovolná zajistila pro tercie, kvarty a vyšší gymnázium scénické čtení z knihy Jana Cempírka Bílej kůň, žlutej drak.
Prof. Janečková organizovala pro zájemce z různých tříd přednášku projektu CEMACH (Stát Izrael z pohledu literatury).
Prof. Slíva a prof. Růžičková navštívili se studenty literárního semináře
Večer hudby (Vít Šujan a Kateřina Šujanová) a poezie (Vít Slíva) v Dělnickém domě v Židenicích.
Prof. Filípková připravila literární noc pro primu A a filmovou noc
pro 3. B.
Prof. Janečková realizovala se studenty literárního cvičení pro tercie
výstavu literárních a výtvarných prací s názvem Modrá.

Český jazyk a literatura
jsou výsledky:
1. místo Zuzana Slámová z oktávy B a Lenka Jebáčková z 3. B, 2. místo
Adam Ach-Hübner z oktávy B, 3. místo Zuzana Škopová z 1. A a Štěpán
Pařízek ze sexty A; čestné uznání Sára Abbasi z 1. A a Filip Štourač ze 3. A;
cena publika Zuzana Škopová z 1. A.

Zuzana Slámová, Lenka Jebáčková,
Adam Ach-Hübner, Zuzana Škopová a Štěpán Pařízek
s profesorkou Růžičkovou při předávání Sborníku literárních prací

Soutěže
Literární soutěž studentů Biskupského gymnázia Brno
Letos proběhl na naší škole již 11. ročník literární soutěže. 5. 2. 2014
byl završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných
prací, při níž se soutěžilo o cenu publika. Hodnotícím publikem se stali
diváci z řad studentů i pedagogů. Porotu tvořili profesoři – Vít Slíva,
Lenka Dobrovolná, Lenka Valasová a Zdeňka Růžičková. Soutěžících se
sešlo 15 z 11 tříd, mnozí přispěli několika texty různého druhu, proto
byly próza i poezie hodnoceny souhrnně v rámci jedné kategorie; zde
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Z oceněných soutěžních výtvorů byl sestaven další ročník Sborníku
literárních prací, je umístěn také na webových stránkách ČJL.
Brněnské kolo
Brněnské kolo je tradiční brněnská víceoborová soutěžní přehlídka
a studenti naší školy v ní byli opět úspěšní. Do literárního oboru byly
zaslány nejzdařilejší práce ze školní literární soutěže.
Adam Ach-Hübner z oktávy B získal 3. místo v kategorii poezie za
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báseň Tak co, chlapče;
Zuzana Slámová z oktávy B získala 3. místo v kategorii prózy za povídku Jeden den Choi Shin-Yo.
Literární soutěž a Brněnské kolo zajišťují prof. Růžičková, prof. Valasová
a prof. Slíva.
Olympiáda v českém jazyce
Školního kola se zúčastnilo v I. kategorii 40 studentů a ve II. kategorii
96 studentů; do okresního kola postoupilo 8 studentů: z I. kategorie
Petra Doležalová (KB), Klára Trávníčková (KA) a Vít Pokorný (TA); z II. kategorie Michal Bubeník (1. C), Martina Ježová (3. A), Ondřej Andrla (1. C),
Adam Ledina (1. A) a Ondřej Horký (QA).
V okresním kole v I. kategorii Petra Doležalová z KB získala 4. místo
(z 55 soutěžících); ve II. kategorii Michal Bubeník z 1. C získal 9. místo
(z 47 soutěžících); oba se zúčastnili i krajského kola. Zapojení do Olympiády českého jazyka zajišťuje prof. Richterová, ta zasedala také v odborné
porotě okresního kola.
Projekt Mladé fronty DNES Studenti čtou a píší noviny
Zapojení studentů do projektu zajistila prof. Dobrovolná, uveřejněny
byly články Heleny Gricové (QB prof. Janečkové) a již podruhé Jiřího
Jaška (3. C prof. Dobrovolné).
Recitační soutěž studentů Biskupského gymnázia Brno i recitační soutěže Čtvrtlístek a Wolkrův Prostějov zajišťuje a studenty na ně doprovází prof. Janečková.
PhDr. Zdeňka Růžičková
Recitace na Bigy
V letošním školním roce se recitační soutěž na Bigy uskutečnila už
v prosinci, zúčastnilo se jí 11 studentů. Porotu tvořili Ilja Doležalová,
Markéta Ströbingerová, Lenka Valasová, Vít Slíva a Nora Janečková. Do
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Sabina Šlachtová a Zuzana Škopová s herečkou
Jitkou Smutnou, členkou poroty recitační soutěže Čtvrtlístek

dalších postupových kol postoupili tři studenti: Tereza Sovová (QB), Zuzana Škopová (1. A) a Sabina Šlachová (3. C). V celostním kole recitační
soutěže Čtvrtlístek v Děčíně Sabina Šlachtová získala čestné uznání. Do
klasické recitační soutěže Wolkerův Prostějov až na samotný vrchol
přehlídky postoupily jak Sabina Šlachtová, tak i Zuzana Škopová. Sabina
Šlachtová si vybrala neotřelý text, recitovala od Julia Cortázara Návod
na chůzi do schodů a Popelku nazaretskou od Václava Renče. Zuzana
Škopová svým zcela přirozeným projevem odzbrojila publikum s básní
Infekce od Václava Hraběte a výňatkem z knihy Sůl země a blbá ovce od
Sheily Ochové.
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Cemach
Studenti se opět mohli přihlásit do celorepublikového projektu
Cemach, zaměřeného na novodobé dějiny Izraele, kterou pravidelně
vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí státu Izrael. Vybírají si ze tří
disciplín, a to literární, výtvarné a internetové. Soutěži předcházejí přednášky o historii země, aby studenti byli schopni zvládnout požadované
parametry zadání. Záštitou nad projektem, který má odstraňovat předsudky o Izraeli, převzal velvyslance státu Izrael v Praze Gary Koren.
Snaha studentů se vyplatila, protože Pavla Grycová (2. C) a Lukáš Krejčí
(2. C) v soutěži obstáli a vyhráli iPody.
Mgr. Nora Janečková
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30 % mladých nezaměstnaných,
teď to říkali na televizi Nova.
Ty seš takovej nihilista,
si myslíš, že na tebe zbudou nějaký místa?
Tak si di vzývat toho svýho Krista,
ale nečekej, že tady po tobě zbyde nějaká busta!
A co to Scio?
Ty ses na to ještě nepodíval, tyjo?
Holenku, di už radši ven,
já fakt nevim, co budeš dělat, až my tu nebudem.

ZUZANA SLÁMOVÁ
ADAM ACH-HÜBNER
Tak co, chlapče?
Kdy už k tomu životu
začneš přistupovat trochu kladně
a přestaneš uvažovat tak vadně,
podívej se na bratra, jak proplouvá ladně,
a ty už seš zase na dně,
že prý je nějaká vysoká i v Kladně?
Na to ani nemysli!
Radši di shrabat to listí,
třeba se ti to v hlavě konečně vyčistí,
nebo ti už táta jednu liští
a skončíš na smetišti.
Zajímá tě jenom kostel a hospoda
a svoboda slova,
chybí ti životní osnova,
že ti to musím opakovat znova a znova,
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Jeden den Choi Shin-Yo
(úryvky)
Yi mě doprovodil na okraj vesnice. Na rozloučenou jsme se objali –
vždycky. Nikdy jsme si nebyli úplně jistí, že se znova uvidíme.
...
Zbývá mi poslední rok a po šestnáctých narozeninách se budu muset
rozhodnout co dál. Sousedka básní o tom, jak jsem chytrá a jak bych se
měla hlásit na Univerzitu Kim Ir-sena, ale obávám se, že na to už peníze
mít určitě nebudeme. Navíc, v Pchjongjangu bych asi nepřežila. Je tam
příliš mnoho očí a uší, a já – jak říkávala babička – mám až moc velkou
pusu.
Po bráchovi. Eun-Minovi. Studoval na vojenské akademii, ale když se
měl po skončení studia vrátit, nebylo po něm ani stopy. Babička říkala,
že moji rodiče tehdy bydleli v Pchjongjangu a pryč se odstěhovali, až
když se brácha našel. Prý aby se drželi v ústraní. Já se narodila až později,
takže jsem s Eun-Minem nikdy nemluvila. Celé dny sedí u řeky. Dědeček
tvrdí, že s ním chytá ryby, ale všichni víme, že za celých deset let nechy-
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til Min ani jednu rybu. Jen kouká na vodu a hladí trávu a mlčí.
Když takhle k ránu nemůžu spát a koukám do stropu, přemýšlím, co mu
v Kwalliso asi udělali. A proč vlastně nemůžu spát – táta nám včera večer
oznámil, že pro nás má velké překvapení – v práci se zastavila výroba,
a tak nás vezme na celodenní výlet do Pchjongjangu!
...
Pojedeme na kolech, já, táta, máma, a přemluvila jsem je, abychom vzali
i Yi-Giho. Máma se zatvářila divně, když jsem o výletu básnila; ruku do
ohně bych nedala, ale myslím, že jsem ji v noci slyšela, jak pláče. Leštila
jsem kola a nechápala to. Vůbec.
Cesta po řece by byla rychlejší, ale dědeček naši loďku potřebuje k rybaření a platit nikomu za převoz nebudeme. Po silnici to stejně není víc
než čtyřicet kilometrů.
Trochu mě mrzí, že nemůžeme vzít bráchu, ale odmítá se hnout od řeky.
Babička slíbila, že na něj dá pozor. Ach jo. Ostatní děti mají tolik sourozenců! Já už se pokládám za jedináčka, ačkoli jsem ze tří dětí. O bráchovi
víte. A sestra, o té se nemluví.
Říká se, že když chcete přejít hranici, musíte být zoufalí, anebo šílení. Tak
šílení, že neuslyšíte svištění kulek. Výkřiky ostatních. A pak to buchání,
když těla padají. Musíte se umět plížit a nebát se zabít. Musíte umět
nezbláznit se úplně. Do Ruska se moc neutíká, proslýchá se, že tamní
hlídky jsou nevypočitatelné – někdy bez varování střílejí, někdy vás nechají projít. Jednou jsem slyšela pojem ruská ruleta. To pro nás Korejce
není.
Cesta přes hranici na 38. rovnoběžce je nemyslitelná. Po moři přímo do
Jižní Koreje – to už je jiná, ale nejdřív se musíte dostat do Číny. A Číňané
jsou nemilosrdní. Proč jen nesousedíme
s Thajskem?
V Číně si musíte sehnat průvodce, který vás tajně převede po jakžtakž
bezpečných cestách přes celou tu obrovskou zemi. Taková cesta může
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zabrat týdny, ne-li měsíce. Sestru chytili až v Laosu. Její tělo nám nikdy
nevydali a veřejná poprava se nekonala. Na to nebyla dost důležitá.
Kdyby šla místo toho do Mongolska, možná by ještě žila.
Místo sourozenců mám aspoň kamaráda, Yi-Giho, říkám mu jen Yi. Ten
má zatím rodinu kompletní. Mají krásný domek s kvetoucí zahradou.
V létě k nim chodíváme a po večerech za světel svíček si vyprávíme
příběhy. Mají dokonce i televizi a elektřinu, ale ta pořád vypadává. Radši
si chodíme hrávat do lesa, když je čas. Spoustu hodin promarníme na
akcích Korejské strany práce. Úplně nejhorší jsou dobrovolné pomocné
práce, kterých se musíme účastnit aspoň jednou měsíčně.
...
Do Pchjongjangu jsme dorazili krátce po poledni. Byl monstrózní. Plný
obrovských betonových budov a svým způsobem majestátní, ale zároveň smutný, netečný jako vyhaslá jiskřička, bytost bez dechu. Připadala
jsem si zvláštně, když jsem kladla květinu ke Kim Ir-senovým nohám.
Skupinky turistů s průvodkyněmi postávaly opodál a já měla pocit, že
mě sledují, a bála jsem se, abych něco neudělala špatně. Procházka po
nábřeží kolem pomníků byla mnohem příjemnější, aspoň dokud nás nedohnala skupina čínských turistů a lámanou korejštinou se nás nezačali
ptát na cestu. Hlídkující vojáci se po nás divně ohlíželi a Yi, ten to vůbec
nesl těžce. S mrazivou zdvořilostí počkal, až jim táta poradí, a pak si
povýšenecky odfrkl, a nebýt vojáků, byl by si odplivl. Yi nemá Číňany
rád. Budou to tak čtyři roky, co se jeho teta a strýc pokusili emigrovat do
Číny. Nejdřív se načerno živili, kde to šlo, pak ale na pokraji hladomoru
zažádali o azyl. Jenže Čína nechce brát nás Korejce jako uprchlíky, má
vlastních lidí a problémů dost. Zbavuje se jich tím, že uprchlíkům přiřkla
status ekonomických migrantů, kteří do Číny utíkají pouze za lepším
výdělkem, nikoli z politických důvodů. Takový čínský úředník totiž přece
musí nejlíp vědět, jak se asi uprchlík cítí. Yiho strýce deportovali zpět
do Koreje. A tetu si nechali. Prodali ji Číňanům jako manželku a levnou
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pracovní sílu. Prý stála míň než ovce.
Když ho propustili z tábora, Yiho strýc se nakrátko vrátil do vesnice.
V Kwalliso hrozně zhubl a změnil se. Jak dřív býval „veselá kopa“, po
návratu už toho moc nenamluvil. Řekl nám, že se pokusil spáchat sebevraždu naběhnutím na elektrický drát, ale že neustále vypadávala
elektřina, a tak se nemohl ani zabít. Řekl, ať raději věříme v juche a Kim
Čong-una a modlíme se, abychom umřeli mladí. Jednoho večera prostě
odešel. Už dva roky jsme
o něm neslyšeli.
...
S Yi-gim jsme se rozdělili u křižovatky. Seskočila jsem z kola a běžela ho
obejmout. „Zítra v Centru mládeže.“
„Krásné sny.“ Poděkoval mým rodičům za krásný výlet a rozjel se domů.
Vesnice byla tichá, ani pes neštěkl. Hledala jsem za babiččiným oknem
hořící svíčku, ale nesvítila. V domě nikdo nebyl. Naše kroky se rozléhaly
opuštěnými místnostmi.
„Pojďme si lehnout,“ pobídla nás maminka. „Dneska můžeš spát s námi,
Shin.“
Vlezli jsme si do postele, všichni tři, se mnou uprostřed a stulili jsme
se k sobě, jako když jsem bývala maličká. „Kde je babička? Co se děje?“
mumlala jsem zmateně.
„Omlouvám se, Shin. Spi.“ Tušila jsem, ale nechtěla tomu věřit.
Nikdy mě nenapadlo, že by někdo z rodiny mohl patřit k odboji. Děsilo
mě to a nechtěla jsem přemýšlet, co se stane dál. Chytila jsem mámu
za ruku a pokusila se usnout, ač jsem si byla jistá, že se mi bude zdát ta
samá noční můra, jaká mě straší od doby, co chodíme tajně pozorovat
noční převážení vězňů. Noční můra o Kwalliso.
Říká se, že zatýkání probíhá většinou v noci. Přijdou tiše, aby nevzbudili
sousedy, vloupou se vám do domu a násilím vás vytáhnou z postele
a vlečou vás ven, jen tak, jak jste, rozespalí, nic nechápající, v pyžamech,
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bez brýlí, bez bot a bez důstojnosti. Když narazíte na dobré vojáky, možná vás za úplatek nechají rychle sbalit malý kufřík. Možná vás ale taky
zmlátí do kuličky a s krvácejícím nosem dotáhnou k autům, a když se
nebudete moct vyškrábat nahoru na zamřížovaný přívěs, budou do vás
kopat a smát se vaší bolesti. Budete se vystrašeně krčit
v koutku, do zad vás budou studit mříže a mrazivý noční vzduch způsobí
třesavku, protože na sobě nemáte nic víc než pyžamo a trepky. Nevidíte
a přes hluk motorů ani neslyšíte a na korbě s vámi jedou dva ozbrojení
vojáci, kteří vás při jakémkoli náznaku snahy o komunikaci s ostatními
vězni surově praští pažbou zbraně do hlavy. Vězeňské náklaďáky se
řítí černotou a jejich světlomety protínají tmu jako světlušky a vy se
modlíte, aby to byl jen sen, abyste se zakrátko zpocení probudili ve své
měkké posteli a nechali den vanout děsivé vzpomínky z vaší mysli. Auta
se zvolna blíží k vysoké zdi, za kterou je Kwalliso No.4, a vy se štípáte do
ruky a z vykulených očí vám kanou slzy, ale to už ostnatý drát cinká na
pozdrav a vy víte, že se neprobudíte.
Jsem ráda, že jsem se s Yi-Gim rozloučila.
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Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

PhDr. Irena Nekvindová (předsedkyně)
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
PhDr. Zdeňka Růžičková
Mgr. Dana Richterová
Mgr. Martin Doležel

V rámci humanitních cvičení a výuky dějepisu jsme se studenty navštívili:
»» Mohylu míru a slavkovské bojiště
»» brněnské podzemí a kostnici u sv. Jakuba
»» Jurkovičovu vilu
»» vilu Tugendhat
»» hrobku kláštera kapucínů
»» výstavy v Muzeu města Brna a v Moravském zemském muzeu

Další vzdělávání učitelů
Vzdělávací agentura Descartes
PhDr. Vladimír Krátký: Komunističtí prezidenti (seminář pro pedagogy)
Mgr. Dana Richterová, PhDr. Irena Nekvindová: Československo
1945–1993 (seminář pro pedagogy)

Soutěže
Dějepisná olympiáda
Vojtěch Man (TB): 1. místo ve školním kole, účast v městském kole
Jakub Urban (TA): 2. místo ve školním kole, 8. místo v městském
kole, účast v krajském kole
Celostátní dějepisná soutěž v Chebu
Adam Kříž (SpA), Kryštof Popelka (SpA), Michal Dáňa (SpB), Tomáš
Peloušek (SpB):
7. místo v celostátním kole (2013)
1. místo v krajském kole, postup do celostátního kola (2014)

Exkurze
Projektový týden
Kutná Hora a okolí (chrám sv. Barbory, Muzeum stříbra, klášter a kostnice v Sedlci aj.)
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Úspěchy dějepisného týmu Bigy
Jednadvacátého listopadu 2013 se ve velkém sále Ekonomické fakulty
Západočeské univerzity v Chebu konal 22. ročník prestižní dějepisné
soutěže gymnázií. V silné konkurenci 75 družstev z České a Slovenské
republiky obsadil tým Bigy vynikající 7. místo a poprvé v historii soutěže se dostal do elitní desítky.
Každý ročník soutěže je zaměřen vždy na určitý úsek českých dějin
(postupně od nejstarších období až do 20. století). Tématem tohoto
ročníku byl přelom 19. a 20. století. Náročnou čtyřkolovou soutěž každoročně připravuje Mgr. Miroslav Stulák z Chebu ve spolupráci s předními
historiky (P. Čornej, J. Žemlička, M. Lenderová, M. Hlavačka ad.).
Otázky a úkoly tradičně zadávají přední osobnosti kulturní i politické
scény (M. Zeman, K. Schwarzenberg, M. Štěch, D. Duka, J. Koutecký, P. Pafko, V. Hampl, K. Gott, D. Hašek ad.). Letos z velkého plátna promlouvaly
k účastníkům slavné osobnosti ze Slovenska (slovenský prezident I. Gašparovič, herečka a politička M. Vášáryová, bývalý hokejista J. Golonka,
slavný sportovní komentátor K. Polák a herec Š. Kvietik).
Pro úspěšné účastníky soutěže připravili organizátoři hodnotné ceny. Tým
Bigy si z Chebu odvezl spoustu zajímavých knižních titulů, např. celou třináctidílnou sadu Toulky českou minulostí autora Petra Hory, obsáhlou monografii
Přemyslovci či šestnáct knih z rozsáhlé edice Velké dějiny zemí Koruny české.

127

Dějepis

Francouzský jazyk

Pro velký zájem o tuto prestižní soutěž byla od letošního ročníku
poprvé zavedena krajská kola. Přihlásilo se přes 200 gymnázií z České
a Slovenské republiky. Krajského kola Jihomoravského kraje se uskutečnilo 9. dubna v prostorách Krajského úřadu v Brně. Koordinátorem
krajské soutěže byl prof. Martin Doležel. Tříčlenné dějepisné týmy z 21
jihomoravských gymnázií soutěžily tentokrát ve znalostech z období
1. republiky. Tým Bigy s velkým náskokem zvítězil a zajistil si tak účast
ve finále soutěže, které se uskuteční v listopadu tohoto roku v Chebu.
Dějepisný tým Bigy: Michal Dáňa (SpB), Adam Kříž (SpA), Kryštof Popelka (SpA), Tomáš Peloušek (SpB) pod vedením prof. Martina Doležela.
PhDr. Irena Nekvindová

Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»

Mgr. Miroslava Ševčíková (předsedkyně)
Mgr. Guillaume Artus
Mgr. Olga Nykodýmová
Mgr. Martina Tinková

Vzdělávání a školení
Mgr. Martina Tinková
15. 3. 2014
Utiliser internet en classe de FLE – Alliance Française Pardubice
17. 4. 2014
Outils pédagogiques pour l’enseignement/apprentissage des
langues (Nástroje učitele v cizojazyčné výuce) PdF MU
24. 4. 2014
Metodický seminář – Le goût d’apprendre/Agir avec le DELF –
INFOA
12. 6. 2014
Alternativní metody výuky cizích jazyků – Koncepce pedagogických materiálů pro přípravu ke zkouškám „žákovského DELFu“
- Alliance Française Brno

Výsledky v soutěžích
»»
»»
»»
»»
»»
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Alžběta Jeřábková (QA) – 1. místo v krajském a 4. v celonárodním kole soutěže ve francouzské konverzaci
Kristýna Vítková (3. A) – 1. místo v krajském a 4. v celonárodním kole soutěže ve francouzské konverzaci
Ester Kyselková (SpA) – 3. místo v krajském kole soutěže ve
francouzské konverzaci
Tereza Sovová (QB) – 1. místo v soutěži Jak chutná Francie
Marie Margoldová (QB) – 13. místo v soutěži Jak chutná Francie
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Seznam akcí předmětové komise
Září
Návštěva kvinty a prvního ročníku v prostorách Francouzské aliance.
Studenti zde měli možnost seznámit se s francouzskou mediatékou,
s náplní kurzů a s dalšími aktivitami, které Aliance připravuje nejen pro
studenty, ale i pro celou frankofonní veřejnost.

nebyli jen v Belgii, ale v celém Beneluxu, a dokonce i v Německu. A díky
vřelému přijetí jsme zapomínali na to, jaká nám někdy vlastně byla zima.
A co všechno jsme viděli? Byla toho obrovská spousta. Od věcí a míst
starobylých (katedrála Panny Marie v Cáchách, založená Karlem Velikým)
až po ultramoderní (lutyšské nádraží španělského architekta Calatravy).
Místa zasvěcená modlitbě a rozjímání (poutní místo v Banneux) i místa
plná moderního ruchu (okruh Formule 1 ve Spa-Francorchamps). Místa zasvěcená minulosti (Vzpomínkové muzeum 1939–45 a nedaleký
americký vojenský hřbitov) i budoucnosti (Vesmírné centrum Lutyšské
univerzity). Místa spjatá s českou historií (hrob Jana Lucemburského)
i s evropskou současností (Evropský soudní dvůr).
Čekalo nás ale i několik gurmánských zážitků. A co říct na závěr? Že už
se těšíme na podzim 2014, kdy nás Belgičané poctí svou návštěvou, a že
doufáme, že tato výměna bude trvat dalších dvaadvacet krásných let.
Mgr. Miroslava Ševčíková

Výměnný pobyt v Belgii – listopad 2014
studenti Bigy na návštěvě Soudního dvora Evropské unie

Říjen
Konaly se opět mezinárodní zkoušky DELF scolaire, a to s hojnou účastí
našich studentů.
Ve všech úrovních A1 (10 studentů), A2 (6 studentů), B1 (1 student), B2
(6 studentů) přihlášení studenti uspěli a zkoušku složili.
Listopad
Letošní výměnný pobyt v Belgii se opravdu vydařil. Naši belgičtí přátelé pro nás připravili neobyčejně pestrý program, v rámci kterého jsme
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Slavnostní předání diplomů DELF Scolaire za přítomnosti paní
ředitelky Aude Martinové z Francouzské aliance Brno
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Leden
Na konci pololetí došlo v předmětové komisi francouzštiny k výměně
profesorek. Paní profesorka Ševčíková odešla na mateřskou dovolenou
a v době její nepřítomnosti ji zastoupí Mgr. Martina Tinková.
Únor
Letní Korsika očima studentů Bigy. Jak vypadá Korsika v létě očima nadšených turistů, přiblížili absolventi Biskupského gymnázia Jana Jeřábková a Albert Stehlík během hodinové přednášky, určené pro studenty
septimy A a oktávy A. Ve francouzštině i česky ukázali Jana s Albertem
studentům fotografie a videa ze své cesty po Korsice. Studenti měli
možnost položit otázky týkající se cestování po francouzsky mluvící
zemi.
Proběhlo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce.
Vítězky se zúčastnily v březnu, na den FRANKOFONIE, krajského kola
konverzační soutěže a odnesly si z něho dvě první a jedno třetí místo.
Studentky Alžběta Jeřábková (KB) a Kristýna Vítková (3. A) postoupily do celostátního kola a v něm se umístily shodně, na nádherném
čtvrtém místě.
Březen
Cocteau na Bigy. Studenti francouzštiny měli v aule možnost zhlédnout dva dialogy od Jeana Cocteaua, a to v provedení bývalé studentky
Bigy Gabriely Francové, její kolegyně z Pedagogické fakulty MU Pavlíny
Randákové a profesora Guillauma Artuse. Představení bylo úspěšné
a studentům se velmi líbilo.
Duben
V měsíci dubnu proběhla vrcholná akce francouzské kultury v městě
Brně, a to festival Bonjour Brno. V jeho rámci navštívili studenti sexty A
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a septimy A divadelní představení La dispute – Spor v divadelním studiu
Marta. Byl nám předveden pomyslný dialog Pierra de Marivaux s Fellinim a markýzem de Sade v podání dvanácti mladých herců z Vysoké
školy divadelní v Lyonu (ENSATT). Představení bylo ve francouzštině. Po
představení měli studenti možnost diskuse s herci.
Květen
V rámci akce Jak chutná Francie Francouzského institutu v Praze se
studenti kvinty B pokusili zodpovědět čtyřicet otázek, které se týkaly
francouzské gastronomie. Kromě záludných otázek čekal na řešitele na
závěr oříšek v podobě reklamního sloganu ve francouzštině na zákusek
Paris–Brest, který musel přesvědčit porotu, že lepší dezert neexistuje.
Tereza Sovová se umístila na 1. místě z 200 přihlášených studentů a tím
vyhrála i víkend v Paříži pro dvě osoby. Marie Margoldová si přivezla
zajímavé knihy a gastronomický balíček za 13. místo.
Na konci měsíce jsme měli to potěšení přivítat na půdě Bigy ředitelku
Francouzské aliance, která osobně předala diplomy DELF scolaire našim
úspěšným studentům.
Červen
Nejen gramatika, slovíčka a testy zpestřují naše hodiny francouzštiny,
ale také zajímavé písničky, filmy a hry, které si mohli studenti na konci
roku prožít. Jednou takovou tradiční hrou je pétanque. Všechny třídy
francouzštiny absolvovaly základní rychlokurz této typicky francouzské
hry. Snad v ní našly zalíbení a budou ji hrát se svými kamarády.
K závěru letošního roku patří také loučení, a to s paní profesorkou
Olgou Nykodýmovou, která po 23 letech působení na Bigy odchází na
zasloužený odpočinek, a s panem profesorem Guillaumem Artusem,
který se vrací na nějaký čas zpět do Francie.
Mgr. Martina Tinková
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Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Jitka Piskačová (předsedkyně)
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Martina Obdržálková
RNDr. Miloš Winkler

Vzdělávání a školení učitelů
Konference s mezinárodní účastí Hradec Králové: Veletrh nápadů
učitelů fyziky
Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Jitka Piskačová
Seminář Vlachovice: Jak získat žáky pro fyziku
Mgr. Jitka Piskačová
Školení Brno: Práce se sadou pro výuku optiky Photonics explorer
Mgr. Marek Henc, Mgr. Martina Obdržálková
13. intenzivní škola pro pedagogy v rámci projektu 100 vědců do
škol, Brno
Mgr. Martina Obdržálková
Seminář Praha: Progresivní detekční metody ve výuce subatomové
a čističové fyziky na ZŠ a SŠ
Mgr. Jitka Piskačová, RNDr. Miloš Winkler
Konference projektu Elixír do škol, Hradec Králové
Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Jitka Piskačová
Fyzikální kavárna, PřF MU Brno
Mgr. Pavel Koukal, Mgr. Jitka Piskačová
Učitelské centrum nadace Depositum Bonum, Brno
Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Martina Obdržálková, Mgr. Jitka Piskačová
Seminář Praha: Heuristická metoda výuky fyziky
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Mgr. Jana Hynštová
Přednášky v Moravské zemské knihovně Brno
Mgr. Renata Fojtů, Mgr. Jitka Piskačová
Výsledky ze soutěží studentů
Astronomická olympiáda
»» Školního kola se zúčastnilo celkem 84 studentů ve třech kategoriích.
»» Krajského kola se úspěšně zúčastnilo 5 studentů:
V kategorii GH (prima, sekunda) byli úspěšní Adam Janík (SB), Ivana
Kintlerová (SB) a Václav Valenta (SB).
V kategorii EF (tercie, kvarta) velmi dobře uspěli Helena Havelková
(KB) a Dorota Čápová (KB).
Fyzikální olympiáda
Kategorie D (kvinta, 1. ročník):
»» Zdeněk Soviš (1. A) 34. místo
Kategorie E (kvarta):
»» městské kolo – Marek Pospíšil (KB) 1. místo, Zdena Staňová (KA)
5. místo, Václav Kunčák (KA) 6. místo, Jan Lorenc (KA) 7. místo
»» krajské kolo – Zdena Staňová (KA) 8. místo, Marek Pospíšil (KB)
10.–11. místo
Kategorie F (tercie):
»» městské kolo – Kamila Špringlová (TA) 7. místo
Kategorie G (sekunda):
»» městské kolo – Veronika Bednářová (SA) 8. místo, Maxmilián
Novák (SA) 16. místo
MF náboj 2013
Tým Bigy4ever ve složení Vojtěch Rozehnal (KA), Klára Odehnalová
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(KA), Matěj Bagar (KB) a Marek Pospíšil (KB) se v konkurenci 272 týmů
z České a Slovenské republiky umístil na skvělém 5. místě.
N-throphy – mezipředmětová soutěž (logika, fyzika, biologie, chemie)
Krajské finále:
»» 3. místo Ti lepší – Daniel Šimek (SxA), Hana Chladilová (SxA),
Ondřej Špaček (SxA)
»» 9. místo Couchees – Václav Kubíček (SpA), Lucie Motyčková
(SpA), Anežka Balabánová (SpB)
Superfinále 4 krajů:
»» 9.–10. místo Ti lepší – Daniel Šimek (SxA), Hana Chladilová
(SxA), Ondřej Špaček (SxA)

Akce předmětové komise
16.–19. 9. 2013 Projektový týden kvart na téma Astronomie
Na brněnské hvězdárně studenti navštívili pořady Sluneční soustavou
s hvězdami nad hlavou, Příběh sluneční soustavy v exploratoriu a Večerní pozorování noční oblohy. V Moravské zemské knihovně vyslechli
přednášku prof. RNDr. Miroslava Druckmüllera o planetě Saturn s názvem Pán prstenců. Dozvěděli se něco o planetách sluneční soustavy,
o hvězdách, o výzkumu vesmíru. Vypouštěli vlastní rakety a na závěr
vyslechli přednášku Dr. Jamse W. Rice, Jr., Na řadě je Mars. Projektovým
týdnem provedla studenty Mgr. Jitka Piskačová.
7.–10. 10. 2013 Projektový týden sext a druhých ročníků
Studenti nahlédli do tajů kvantové fyziky a v rámci středoškolského
fyzikálního exploratoria na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
prakticky proměřili několik úloh, ověřovali např. Stefan-Boltzmannův
zákon, zkoumali pohyb elektronů v magnetickém poli, proměřovali
fotoelektrický jev, studovali spektrální čáry výbojových trubic a zopako-
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vali Frankovy-Hertzovy pokusy. Projektovým týdnem provedl studenty
RNDr. Miloš Winkler.
28. 11. 2013 a 4. 2. 2014 Den otevřených dveří
Kabinet fyziky představil zájemcům o studium praktické úlohy, které
studenti řeší v přírodovědných cvičeních.
4. 6. 2014 Pořad Dusík
Pavel Konečný z PřF MU Brno seznámil naše studenty s vlastnostmi
kapalného dusíku formou zábavných experimentů s trefnými komentáři.
6. 6. 2014 Pořad Křemík
Naši studenti septim, 3. B a 1. C navštívili na Přírodovědecké fakultě
MU pořad Křemík, ve kterém se seznámili s výrobou, vlastnostmi a využitím nejrozšířenějšího polovodičového prvku.
Listopad 2013–březen 2014 RNDr. Miloš Winkler přihlásil naši školu
do projektu Využití elektronového mikroskopu ve výuce, o němž informuje následující článek.

Jediní v republice
Na podzim roku 2013 přišli na Biskupské gymnázium zástupci firmy
FEI se zvláštním dotazem: zda bychom mohli ve výuce také využít
elektronový mikroskop. Zbystřil jsem pozornost. Před třiadvaceti lety,
než jsem začal učit na Bigy, jsem pracoval v brněnské Tesle na vývoji
elektronových mikroskopů. Pracovníci firmy FEI nám vysvětlili svou
představu: zapůjčením elektronového mikroskopu by chtěli přispět ke
zvýšení zájmu o technické vědy. Přikývli jsme.
Firma FEI na konci roku vyhlásila soutěž o nejlepší projekt zapojení
elektronového mikroskopu do výuky. Vítěz získá elektronový mikroskop
na dobu jednoho školního roku, a bude-li s jeho využíváním spokojena
škola i firma FEI, není vyloučeno i zapůjčení dlouhodobé.
Do konce ledna 2014 jsme vypracovali projekt na využití elektronového mikroskopu. Navrhoval vznik samostatného (byť nepovinného)
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se tak stala jako jediná střední škola v republice uživatelem elektronového mikroskopu.
Od toho okamžiku je mikroskop skoro každý den v provozu a zkoušíme
na něm své první preparáty. Seznamujeme se s ovládáním mikroskopu,
s jeho přednostmi i záludnostmi. Zatím jsme připravili okolo 25 preparátů a nafotili přes stovku snímků. Ne všechny se nám vydařily, ale celá
řada z nich je velmi zajímavá. Zkoušeli jsme nafotit pylová zrníčka, výtrusy, zvířecí chlupy, motýlí křídla, ale i vlákno žárovky či krystaly kotelního
kamene. Preparáty připravujeme ve spolupráci s mikroskopickou laboratoří Vojenského výzkumného ústavu, s. p., 627 00 Brno, Veslařská 230.
Do kroužku Elektronová mikroskopie se zatím přihlásila první desítka
studentů. Očekáváme, že větší zájem se ukáže po prázdninách, kdy
bude znám rozvrh hodin na nový školní rok.
Zbývá nám ještě poslední úkol – vybudovat pro mikroskop laboratoř.
Jeho umístění je zatím provizorní. Počítáme s tím, že laboratoř by mohla
být připravena na konci září 2014. Tak nám držte palce.
RNDr. Miloš Winkler
Slavnostní předání elektronového mikroskopu

předmětu Elektronová mikroskopie, využití mikroskopu v přírodovědných cvičeních i nabídku spolupráce s jinými školami. Do uzávěrky
soutěže se podařilo vytvořit k novému předmětu i učební texty.
Na začátku března jsme se dozvěděli, že naše škola se svým projektem
zvítězila. Soutěže se zúčastnilo pět středních škol z Jihomoravského kraje. Náš projekt byl odborníky firmy hodnocen nejlépe. Začaly přípravy
na instalaci mikroskopu.
Bedny s mikroskopem byly přivezeny 16. dubna a ještě týž den byl
mikroskop uveden do provozu. K oficiálnímu předání došlo 24. dubna
2014 za přítomnosti ředitele firmy FEI RNDr. Jiřího Očadlíka. Naše škola
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Hudební a výtvarná výchova
Složení společné předmětové komise hudební výchovy
a výtvarné výchovy
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

PaedDr. Jolana Němcová (předsedkyně)
Mgr. Lenka Dobrovolná
Mgr. Ilona Doleželová (HUV a seminář z DHU) – po odchodu
Mgr. Lenky Dobrovolné na mateřskou dovolenou od konce
listopadu převzala její úvazek Bc. Ráchel Tomešová
Mgr. Blanka Hrušková
Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D.
Mgr. Marie Vrbová (VYV)
Mgr. Kristýna Marešová (seminář z DVU)
Mgr. Kateřina Hrušková – výtvarný kroužek

Školení

Výtrusy – Plavuň vidlačka
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18.–20. 3. 2014 – hodnotící hudební semináře 21. ročníku Celostátní
přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách (prof.
Doleželová a prof. Němcová)
Volné večery – návštěvy vybraných hudebních představení v Národním divadle Brno společně s žáky z řad zájemců (prof. Dobrovolná, prof.
Doleželová, prof. Němcová)
19.–22. 5. 2014 prof. Němcová předsedala maturitní komisi ve třídě G8
na CMG a SOŠPg Lerchova, Brno (z 27 studentů si čtyři zvolili k profilové
maturitě mj. předmět Umění a kultura)
Konzultační seminář pro zadavatele s PUP (3 hodiny, prof. Hrušková)
Témata a projekty ve VYV: Abstrakce (6 hodin) a Přírodní materiály (6
hodin), speciální výtvarná dílna – artefiletika a arteterapie (3 hodiny)
a výtvarná dílna (6 hodin, prof. Hrušková)
Lektorská činnost prof. Hruškové: přednášky a praktické ukázky práce
pro učitele různých typů škol v rámci kurzů pořádaných Střediskem
služeb školám v Brně; stavby z papíru (6 hodin), origami papírové šaty (6
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hodin), vánoční hvězdy – práce s papírem (3 hodiny), linie, tvar a barva
(6 hodin)
Odborný seminář: Moderní trendy ve vzdělávání – webináře, jejich
tvorba a využití (60 hodin, prof. Hrušková)
Prof. Hrušková – vzdělávání v anglickém jazyce: jazyková škola (1,5
hodiny týdně) a soukromé lekce (1,5 hodiny týdně)

Seznam akcí - kulturní kalendář kabinetu hudební výchovy
Vybraná večerní představení z repertoáru Národního divadla Brno
(opera, balet, činohra)
R. Těsnohlídek/L. Janáček/SKUTR: Liška Bystrouška (č), L. Minkus/J.
Lavický: Bajadéra (b), H. Ibsen/R. Ballek: Nora (č), R. Wagner/R. Polák:
Bludný Holanďan (o), R. L. Stevenson/Z. Mikotová: Ostrov pokladů (č),
G. Donizetti/L. Keprtová: Maria di Rohan (o), B. Hrabal/I. Krobot: Ostře
sledované vlaky (č), O. Nedbal/T. Pilař: Polská krev (opereta), A. Christie/P. Mankovecký: A pak už tam nezbyl ani jeden aneb Deset malých
černoušků (č), Marek Svobodník/Adam Sojka/Martin Svobodník: Game
Over – Shořet mladý aneb Proti proudu (b), I. Medek/M. Dvořáková/
Rocc: Alice in bed (o). Se zájemci z řad našich studentů představení
navštívili střídavě prof. Dobrovolná, Doleželová, Němcová, Nekvindová,
Fojtů, Helceletová, Janečková, Sedláková, Stará a Valasová.
Na podzim (23. 10.) jsme byli přítomni poslechovému pořadu
hudebního publicisty Jiřího Černého v Klubu na Leitnerově ulici, jeho téma bylo Poezie a rock. Zúčastnily se třídy SxA, SxB, 2. A
a 3. A (pedagogický doprovod prof. Dobrovolná a Němcová).
V aule školy dne 4. října jsme připravili na odpoledne krátké kulturní vystoupení pro Poláky. Ondřej Špaček (SxA) zahrál dvě klavírní skladby, sourozenci
Jitka (KA, příčná flétna) a Tomáš (SpB, klavír) Pelouškovi přednesli Solvejginu
píseň E. Griega a Kateřina Švejnohová (SpB, zpěv) za doprovodu Štěpána
Rause (SpB, klavír) píseň Markéty Kajícnice z Fausta Davida Rottera.
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Dne 17. října dopoledne jsme připravili kulturní program do sálu B5
k uvítání zahraničních delegátů projektu Comenius; zde účinkoval opět
Ondřej Špaček (SxA) – klavír, vlastní skladbu přednesli sourozenci Jitka
a Tomáš Pelouškovi (KA, příčná flétna, SpB, klavír), dále vystoupily Martina Ježová (3. A) – zpěv, Tamara Šejnová (SpA) – zpěv a Anna Plašilová
(3. A) – kytarový doprovod, a konečně Martina Jeřábková (SxA) s tanečním partnerem předvedli ukázky standardních tanců.
Povídání o historickém vývoji melodických hudebních nástrojů se zaměřením na strunné a dechové Mgr. Pavly Macků, PhD., proběhlo (společně s oddělením výtvarné výchovy) dne 25. 11. v QA, dne 29. 11. ve třídě
QB, 6. 3. v 1. A, 29. 4. ve třídě 1. B a 30. 4. ve třídě 1. C (za pedagogického
dohledu prof. Tomešové, Němcové, Hruškové, Hubáčkové a Vrbové).
Kabinet VYV poskytl prodej keramiky, drobných předmětů a vánočních
přání jak pro studenty, tak pro učitele.
Vánoční hudební matiné se uskutečnilo dne 20. 12. 2013 v sále B5,
výzdoba sálu a drobné keramické dárečky byly od prof. Hruškové,
ozvučení zajišťoval Jakub Marek z rádia Proglas a Daniel Polanský (TB),
moderovali Martina Jeřábková a Ondřej Nečas ze SxA. Účinkovali: Antonín Huml (4. A) – klavír, Martina Ježová (3. A) – zpěv, Tamara Šejnová
(SpA) – zpěv, Petr Konečný (3. A) – kytara a zpěv, Anna Plašilová (3. A)
– kytara a Ondřej Hanslian, j. h., – baskytara, Ondřej Špaček (SxA) – klavír,
Anna Bártů (SxB) – klavír, Marie-Jana Foltýnová (SxB) – housle a Matouš
Bártů, j. h., – violoncello, Jan Stehlík (SpB) – klavír, Dominik Hladký (3. B)
– klarinet a Daniel Fiala (1. B) – klarinet, Patrik Buchta a František Buš (1.
C) – čtyřruční klavír, Alžběta Brothánková (KB) – zpěv a klavír, Martina
Ježová (3. A) – zpěv, Eva Malachová (SxA) – zpěv a Komorní pěvecký
sbor, j. h., – zpěv a cappella, sourozenci Adéla (SxA) a Vojtěch (KA) Rozehnalovi – čtyřruční klavír, Adam Zezula (4. A) – klavír, Karel Suchomel
(4. C) – housle a Vojtěch Šebetovský (4. C) – klavír, Schola Bigy Brno pod
vedením Jeanette Matouškové ze SpB, Big(y) Band ve složení: Kateřina
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Švejnohová – zpěv, Jana Kopřivová – trombón, Tomáš Peloušek – klavír, Jiří Svoboda – bicí (všichni ze SpB), Jakub Hádek (SpA) – kytara, Jan
Kopecký (3. C) – trubka, Vojtěch Švejnoha (OkA) – baskytara, Jan Vichr
(OkA) – altsaxofon a Martin Doležal, j. h., – zpěv, kapela Zapoj se do
zásuvky ve složení: Alžběta Slámová (TB) – zpěv, elektrická kytara, Daniel
Polanský (TB) – baskytara, Filip Osvald (TA) – elektrická kytara a Jakub
Marek (Proglas), Gatsby Band ve složení: Jan Sapák (OkB) – trubka, Ondřej Šmerda (OkB) – zpěv, klavír, Martin Svoboda (OkB) – kytara, baskytara
a Jiří Svoboda (SpB) – bicí.
Spolupráce výtvarné výchovy s ostatními předmětovými komisemi:
diplomy pro výherce únorové Literární soutěže Bigy (prof .Hrušková);
pro chemickou fotosoutěž plakáty a instalace fotografií; instalace
fotografií z loňského roku v areálu školy; výtvarné dílny pro studenty
i učitele; prodej drobných ručně vyráběných dárků, přáníček, keramiky
a ozdob ve sborovně (Vánoce a Velikonoce); pro Den země krabice k třídění odpadu; plakáty pro soutěž ve sběru papíru; celoroční výzdoba
chodeb školy.
Společně s kabinetem VYV proběhlo povídání terénního pracovníka
Zdeňka Pospíšila z mezinárodní organizace ACET na téma Mezilidské
vztahy, láska, sex a drogy: 23. 1. ve třídě SxA, 24. 1. v SxB, 27. 1. ve 2. A
a 29. 1. v 2. C (domluvu koordinovala prof. Hrušková s prof. Němcovou).
Ve spolupráci s ředitelkou ZŠ při Dětské fakultní nemocnici paní Mgr.
Marií Plevovou jsme 13. února vystoupili s kulturním programem na
vernisáži dětských obrázků „Kdyby prase mělo křídla“ v Teyschlově hale
DFN. Výstavu prací našich žáků tam realizovaly prof. Hrušková a Hubáčková s pomocí studentek SpB Karolíny Coufalové, Jany Kopřivové
a Jeanette Matouškové. Koncert moderovala Sabina Šlachtová (3. C),
účinkovali: Ondřej Špaček (SxA) – klavír, Karolína Bláhová a Ondřej Nováček (SxA) – klarinetové duo, sourozenci Pelouškovi Jitka (KA) – příčná
flétna a Tomáš (SpB) – klavír, Anna Krejčí (2. C) – housle, Martina Ježová,
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Kateřina Holatová (3. A) a Tamara Šejnová (SpA) – zpěv za kytarového
doprovodu Anny Plašilové (3. A), Martina Jeřábková (SxA) s tanečním
partnerem Vítězslavem Noskem – ukázky latinskoamerických tanců,
kapela Zapoj se do zásuvky ve složení: Alžběta Slámová – zpěv, elektrická kytara a Daniel Polanský – elektrická kytara (TB), Filip Osvald
(TA) – baskytara a Jakub Marek (rádio Proglas) – bicí, ten také koncert
ozvučil, záznam pořídil David Janoška (QB). S dětskými pacienty jsme si
společně zazpívali písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. A potom nás
čekalo příjemné posezení ve sborovně s paní ředitelkou, vychovatelkami, naším panem ředitelem, kolegyněmi Blankou Hruškovou, Jolanou
Němcovou a Janou Starou. Vybrané výtvarné práce poslouží jako výzdoba ambulancí v DFN.
Martina Jeřábková (SxA) s tanečním partnerem Vítězslavem Noskem
byli poté osloveni nadací Modrý hroch, a tak ještě 9. dubna a 30. května
pacientům v Dětské fakultní nemocnici znovu zatančili.
Nejen na pozvání našich studentů byly prof. Dobrovolná, Doleželová,
Němcová, Valasová, Stará a Novotná účastny těchto koncertů a absolventských výkonů:
1. 3. ZUŠ Jaroslava Kvapila v konventu Milosrdných bratří: absolventské vystoupení Václava Sobotky (QB) – klavír; 28. 4. v koncertním sále
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové: absolventský koncert Veroniky Vaňkové (3. B)
– housle a klavír (spoluúčinkoval Ondřej Špaček ze SxA – klavír); 30. 4.
v SONO Centru Brno: Chléb náš vezdejší – hudebně-taneční uvedení
komorních kantát Bohuslava Martinů Proroctví Izaiášovo, Polní mše
a Hora tří světel v podání mužského pěveckého sboru Láska opravdivá a sólistů, tanečního souboru Hradišťan s choreografkou Ladislavou
Košíkovou a Slovanského komorního ansámblu s dirigentem Tomášem
Krejčím v režii Tomáše Pilaře; 2. 5. HF JAMU v Divadle na Orlí: veřejná
generálka koncertu Akademického orchestru jinak – společný hudebně-dramatický večer HF a DIFA JAMU s dirigentem Leošem Svárovským
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a v režii BcA. Davida Kříže;14. 5. v Besedním domě: koncert sólistů-žáků
ZUŠ města Brna s Mladými brněnskými symfoniky, dirigentka Gabriela
Tardonová, mezi členy orchestru byli Adam Plšek (KA) – fagot, Hana
Sapáková (SpB) a Petr Šprta (1. C) – horny, Anna Krejčí (2. C) – housle,
Jan Sapák (OkB) – trubka, jako sólista účinkoval Marián Lerche (TA) –
violoncello; 28. 5. v ZUŠ Smetanova: jazzový podvečer, účinkovali Jitka
Peloušková (KA) – příčná flétna a Tomáš Peloušek (SpB) – klavír; 17. 5.
Muzejní noc: v Mahenově knihovně koncert polského písničkáře, v Besedním domě komentovaná prohlídka se třemi minikoncerty brněnských filharmoniků; 23. 5. Noc kostelů: v kostele u Minoritů koncert SBM,
v Husově sboru CČSH koncert APS Moravan a smíšeného pěveckého
sboru Boni discipuli (prof. Doleželová, Němcová a Valasová); 16. 6. ZUŠ
se zaměřením na církevní hudbu, Smetanova 14, pořádala v kostele sv.
Augustina absolventský pěvecký a varhanní koncert, jehož součástí byl
absolventský varhanní výkon Patrika Buchty (1. C), kterého pedagogicky
vede MgA. Dita Černínová-Kyseláková (absolventka Bigy).
V pátek 30. května jsme v dopoledních hodinách pořádali v sále B5
koncert pro návštěvu z Hamburku, na kterém vystoupil smíšený sbor
z církevního gymnázia Niels Stensena Hamburk, nově založená školní
kapela ADLA ve složení Aleš Fojtík (SA) – kytara, Jiří Vlach (TB) – zpěv,
Daniel Polanský (TB) – bicí a Jakub Marek, j. h., – baskytara, dále Big(y)
Band ve složení Kateřina Švejnohová – zpěv, Jana Kopřivová – trombón,
Tomáš Peloušek – klavír, Jiří Svoboda – bicí (všichni ze SpB), Jakub Hádek (SpA) – kytara, Jan Kopecký (3. C) – trubka, Vojtěch Švejnoha (OkA)
– baskytara, Jan Vichr (OkA) – altsaxofon, a rovněž Schola Bigy Brno
pod vedením Jeanette Matouškové ze SpB a s manažerem Jáchymem
Zemanem (3. C). Koncert uváděl Jan Stehlík (SpB).
Šestnáctého června 2014 jsme ve spolupráci s kabinetem výtvarné
výchovy a s aktivním pěveckým a instrumentálním zapojením studentů
sext a 2. ročníků pořádali v sále B5 závěrečnou školní vernisáž Punto
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musicale. Slovem provázela Kateřina Tomková (2. A) a Martin Šípek (2. C)
Hudební doprovod: Otakar Valenta (2. C) – klavír, Veronika Vlnová (2. A)
– akustická kytara, Tomáš Lorenc (SxB) – elektrická kytara, Štěpán Pařízek (SxA) – elektrická kytara, Ondřej Nečas (SxA) – baskytara, František
Brothánek (2. A) – baskytara, Monika Buchtová a Karolína Racková (2. A)
– zobcové flétny, Eliška Císařová (SxB) – příčná flétna, Tereza Šiprová
(2. A) – akordeon, Robert Tomek (2. C) – housle, Martin Kašík (2. C) –
triangl, Karel Fintes (SxB) – bicí, Kateřina Tomková, Petra Jedličková (2. A)
a Karolína Bláhová (SxA) – dirigování. Ozvučoval Jakub Marek z rádia
Proglas, foto a záznam pořídil školní technik Bronislav Berník.
V Den Bigy 26. června 2014 jsme opět ve spolupráci s oddělením výtvarné výchovy pořádali v sále B5 Hudební matiné – bonbónky našich
studentů. Moderovala Monika Buchtová (2. A) a Otakar Valenta (2. C),
účinkovali jak naši studenti, tak naši absolventi, ozvučení bylo zajištěno
opět Jakubem Markem z rádia Proglas.

Soutěže
Antonín Huml ze 4. A získal čestné uznání v hudebním oboru hra na
hudební nástroj – klavír v soutěži Brněnské kolo, pořádané Brněnským
kulturním centrem (únor 2014). Ve dnech 18.–20. března pořádala Střední
pedagogická a zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách 21. ročník
Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti, které
se letos zúčastnilo více než 800 žáků z 27 škol z České republiky i ze
Slovenska. Naše Schola Bigy Brno pod uměleckým vedením studentky
Jeanette Matouškovou ze SpB (a s manažerem Jáchymem Zemanem
z 3. C) byla předem vybrána, aby ve středu 19. března účinkovala
v kostele sv. Bartoloměje na Koncertě tří sborů, ze kterého pořídila záznam TV Noe. Přehlídky se také zúčastnili další naši studenti: Alžběta
Brothánková (KB) – zpěv, klavír, a Petra Jedličková (2. A) – housle, a to
se třemi autorskými písněmi Alžběty Brothánkové (Jazz Waltz, Don’t
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you see it?, Anyone) a hudebním vystoupením jazz–experimental–
electronica Holky a basy: Štěpán Pařízek – zpěv, kytara, Ondřej Nečas
– baskytara (oba ze SxA). Odborná porota vybrala do slavnostního
galavečera v Dělnickém domě vystoupení Scholy Bigy Brno, vedené
Jeanette Matouškovou (SpB), s názvem Veď nás dál: aranže písní Kateřina Chroustová (4. C), Barbora Zahradníčková (QA) a Jáchym Zeman
(3. C). Záznam z přehlídkových galaprogramů bude vysílat TV Noe.
Na galavečer se přijel podívat také ředitel školy Mgr. Karel Mikula.
Všem scholistům byla po návratu udělena ředitelská pochvala (odměnou jim byl i dort) za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a za čestné
uznání odbornou porotou.
Studentky Kamila Mariánková a Kamila Hanáková (4. C) se zúčastnily
soutěže na Pedagogické fakultě MU Brno v rámci Týdne výtvarné kultury a obsadily se svou zážitkovou prací a fotografiemi 3. místo; jejich
fotografie byly vystaveny v Domě umění města Brna v rámci Týdne
výtvarné kultury.
Dnů otevřených dveří (28. listopadu 2013 a 4. února 2014) se ochotně
ujali žáci (muzikanti) třídy sexty A Ondřej Nečas a Ondřej Špaček, tři
studentky třídy septimy B zajistily zase „propagační“ dílničku na chodbě
školy před VYV.
Od září střídavě vedly prof. Dobrovolná, Doleželová a Němcová seminář z dějin hudby se zaměřením k přípravě školní maturitní zkoušky z hudební výchovy (náplň tvořily dějiny hudby, hudební nauka, poslechové
ukázky – to vše včetně praktické činnosti bylo pak součástí maturity
z hudební výchovy). Na výbornou uspělo pět z letošních sedmi maturantů: Šárka Kovářová (klavír), Adam Zezula (klavír), Dominika Kvardová
(klavír) a Lucie Beranová (zpěv) ze 4. A a Jakub Nováček (klavír) z OkB.
Chvalitebnou známku získal Antonín Huml (klavír) ze 4. A a dobrou
Natálie Demková (klavír) ze 4. C. Společně s nimi navštěvovalo seminář
ještě sedm studentů třídy 3. A, dvě studentky třídy 3. C, jeden student
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třídy SpB a dvě konzultantky (3. B a SpB); ti budou ve studiu pokračovat
a připravovat se ke školní části maturit z HUV ve školním roce 2014/2015
a přibude k nim dalších osm zájemců ze třetích ročníků a septim.
Prof. Hrušková a Hubáčková zajistily výzdobu učeben vyčleněných pro
maturity ve 4. podlaží školy a výzdobu odborných učeben hudební výchovy pro maturitu; prof. Hrušková vedla konzultační činnost pro praktickou část maturitní zkoušky z VYV u Kateřiny Granátové ze 4. B, pomohla
s instalací uměleckého díla v učebně a byla přísedící v maturitní komisi.
Prof. Hrušková vedla při odborné praxi ve výuce VYV studentky Pedagogické fakulty MU Brno Anežku Ferbyovou a Katarínu Klusovou.
Kateřina Hrušková zakončila úspěšně magisterské studium na PdF
MU Brno a pokračuje tam v doktorandském studiu, vede pro studenty Bigy výtvarný kroužek a výtvarné dílny (Vánoce, Velikonoce).
Ve školním roce 2014/2015 bude nadále probíhat formou semináře
výuka dějin výtvarného umění, vedena nově Mgr. Sylvií Němcovou (po konkurzu na místo po Mgr. K. Marešové), opět s možností
složit školní maturitní zkoušku včetně praktické činnosti, ve které
budou studenty připravovat prof. Hrušková, Hubáčková a Vrbová.
Členky předmětové komise hudební výchovy a výtvarné výchovy se
nárazově scházely ve středu ve 4. vyučovací hodině k poradám a k domluvě společných aktivit.
PaedDr. Jolana Němcová
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Loučení studentů s předmětem Hudební výchova

Naši rockeři
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Vít Motyčka (2. B) – Portrét fotbalisty Neymara
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Chemie
Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»

RNDr. Jan Taraba, Ph.D. (předseda)
Mgr. Jitka Tarabová
Mgr. Martina Malinová
Mgr. Milan Haminger

Akce předmětové komise

Róza Fadrná (2. A) – keramika

Chemická olympiáda 2014
Předmětová komise chemie umožnila studentům Bigy vyzkoušet si
jak po teoretické, tak i po praktické stránce práci na úkolech ChO nad
rámec běžné výuky a porovnat si tak své znalosti a dovednosti nejen se
spolužáky, ale i v rámci města či kraje. Chemické olympiády se v jednotlivých kategoriích zúčastnilo více než 50 studentů Bigy, kdy kategorii C
(1.–2. ročníky, kvinty a sexty) ve výsledku jednoznačně opanovaly 1. C
a 2. C ve složení Sára Kopecká, Lukáš Mareček a Lukáš Krejčí.
Vědec Bigy 2014
Mezi již tradiční soutěže pořádané předmětovou komisí chemie patří
také přehlídka studentských prací na poli vědy a techniky. Letošního
ročníku se zúčastnilo 28 studentů. Více než 150 hlasujících studentů
a učitelů rozhodlo o tomto pořadí:
Studentské hlasování
1. místo: Alžběta Slámová, TB
2. místo: Kateřina Popková, 3. B
3. místo: Anežka Hlaváčová, PB

Hana Chladilová (sexta A) – Ráno v horách
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Učitelské hlasování
1.místo: Alžběta Slámová, TB
2.místo: Kateřina Popková, 3. B
3.místo: Kristýna Pokorná, 3. C
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Několik slov letošní vítězky
Do tohoto ročníku jsem vstupovala s velkým a poměrně dlouhým
projektem o supravodivosti. Pracovala jsem na něm půl roku. Podpora
vědce z Ústavu přístrojové techniky, pana Srnky, mě povzbudila k dokončení projektu. K mému potěšení celá ta práce a námaha vynesla ovoce

Hlasování studentů
1. místo: Rock’n’roll – Petr Karásek, 4. C
2. místo: Co dokáže příroda – Jakub Slavík, 1. B
3. místo: Colours – Veronika Hrabovská, 2. B
Hlasování vyučujících
1. místo: Co dokáže příroda – Jakub Slavík, 1. B
2. místo: Balónek na jedno použití – Anežka Vyskočilová, 2. A
3. místo: 6 CO2 + 12 H2O
C6H12O 6 + 6 O2 + 6 H2O – Háta Prchalová, 4. C

Fotografie „Co dokáže příroda“ od Jakuba Slavíka (1. B), který se stal
absolutním vítězem soutěže. Jakub vyhrál v kategorii hlasování
vyučujících a v kategorii hlasování studentů získal druhé místo.

a titul Vědec Bigy (díky všem, kteří mě svými hlasy podpořili) připutoval
ke mně. Jsem ráda, že se tolik lidí této soutěže účastní, a doufám, že
tomu tak bude i nadále.
Alžběta Slámová
Chemická fotosoutěž
V letošním ročníku se sešlo celkem 80 soutěžních snímků, hlasovalo
přes 150 studentů a vyučujících, kteří svými hlasy rozhodli takto:
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Vědec Bigy – předávání cen vítězům

3) Odborné exkurze
Technologie čištění vody – ČOV Modřice (1. ročníky a kvinty)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – chemická analýza
(2. ročníky a sexty)
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Biotechnologie a zpracování potravin – AW Loštice, pivovar Litovel,
AMD Olomouc, R. Jelínek Vizovice (3. ročníky a septimy)
4) Rozvoj předmětové komise
Předmětová komise se v letošním roce zaměřila zejména na zkvalitnění
prostředí výuky (odborná učebna a laboratoř), konkrétně pořídila nové
elektronické prvky pro výuku (tablet + software na animaci struktury
molekul) a do odborné učebny zakoupila nové přístrojové vybavení,
včetně aparatur pro chemickou laboratoř.
Dalším uskutečněným záměrem je tvorba nových studijních a výukových materiálů z oblasti obecné, anorganické, analytické chemie
a chemie plastů a polymerů. Tato činnost byla finančně podpořena
z projektu EU Šablony na Bigy, který se podařilo s účinností od 1. 9. 2012
pro Bigy získat.
5) Odborná školení
»» RNDr. J. Taraba, Ph.D.: Zadavatel pro novou maturitu
»» Mgr. J. Tarabová: Cirkus vědy – nové podněty do výuky přírodních věd
RNDr. J. Taraba, Ph.D.

Informatika
Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

RNDr. Alena Pavlačková (předsedkyně)
Ing. Andrea Buchtová
Mgr. Renata Fojtů,
Mgr. Vojtěch Maša
Správa počítačové sítě: Ing. Vít Synek, firma Comimpex
Správa webových stránek: Mgr. Vojtěch Maša

Vzdělávání a školení učitelů
1) Seminář Google pro začátečníky
Organizátor: Institut pro další vzdělávání, o. p. s., a česká pobočka
Google
Účastníci: Ing. Andrea Buchtová, RNDr. Alena Pavlačková
2) Seminář Google pro mírně pokročilé
Organizátor: Institut pro další vzdělávání, o. p. s., a česká pobočka
Google
Účastníci: Ing. Andrea Buchtová, RNDr. Alena Pavlačková
3) SAS – pravidelné jarní školení
Organizátor: MP-Soft, a. s.
Účastník: RNDr. Alena Pavlačková
4) SAS – Rozvrh a suplování (e-learningový kurs)
Organizátor: MP-Soft, a. s.
Účastník: RNDr. Alena Pavlačková

Úspěchy studentů v soutěžích
V září 2013 získaly dvě studentky našeho gymnázia, Zuzana Zemanová
(SxB) a Eva Navrátilová (4. B), 1. a 2. místo v malé literární soutěži na téma
Holky pro počítač a počítač pro holky. Soutěž se konala při Letní počítačové škole pro středoškolačky na FIT VUT v Brně. Předseda poroty, prof. Dr.
Jiří Pavelka, CSc., z FSS MU, odborník na žurnalistiku a mediální studia,
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velmi ocenil zvláště práci Zuzany Zemanové. Text její básně bude navržen jako propagační materiál pro příští ročníky Letních škol. Zároveň
fakulta báseň použije jako poutač pro středoškoláky, kteří budou hledat
svou vysokou školu. Také práce Evy Navrátilové byla velmi úspěšná.

Akce předmětové komise
1) Z Fakulty informačních technologií VUT Brno se pro naši školu
podařilo získat jako dar IT vybavení celé počítačové učebny na našem
gymnáziu.
2) Na podzim 2013 byl uveden do chodu elektronický systém hlášení závad na technickém vybavení ve škole. Systém byl integrován do
webových stránek školy. Velkou zásluhu na tomto projektu má zejména
Mgr. Vojtěch Maša.
3) Všichni učitelé informatiky se zúčastnili projektu Šablony v rámci
programu EU Peníze školám. Bylo vytvořeno několik sad studijních materiálů, které jsou k dispozici všem učitelům na školním serveru. Zároveň
škola získala finance v řádu několika set tisíc korun na IT vybavení školy.
4) Po celý školní rok probíhal ve škole kroužek 3D grafiky, který vedl
student 3. C Karel Kallab.
RNDr. Alena Pavlačková
Vítězný limerik Zuzany Zemanové v soutěži, která byla součástí Letní
počítačové školy pro středoškolačky na Fakultě informačních technologií VUT v Brně:
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její účes stářím sešel,
té hlavounské ajťačce z Moravy.
Byla jedna ajťačka z Londýna,
byla to fakt fešná blondýna.
Svalouši z ní byli žhaví,
Nevěděli, že ji baví
jen gigaajťáci z Londýna.
Byla jedna ajťačka z Nového Dillí,
ve světě známá svou velkou pílí.
K státnicím jí zbýval den:
„Je to jedno, čert to vem,“
řekla a zmizela z Nového Dillí.
Byla jedna ajťačka z Prahy,
pomocí Excelu chytala vrahy.
Z tabulek sítě upletla
a tím je zcela popletla,
ta excelentní ajťačka z Prahy.

AJŤAČKY

Byla jedna ajťačka z Hollywoodu,
co zaháněla ávégéčkem nudu.
Lovila s ním trójské koně
a chystala pasti pro ně,
ta kovbojská ajťačka z Hollywoodu.

Byla jedna ajťačka z Moravy,
rvala si C++ do hlavy.
Než se jí tam celý vešel,

Byla jedna ajťačka v Petrohradu,
ta měla notebooků celou sadu.
Testovala software
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pro mladé i staré,
ta zkušená ajťačka z Petrohradu.
Byla jedna ajťačka z Tokia,
kterou moc bavila Nokia.
Gates si všiml její vášně,
Microsoft se chystá na žně,
s tou vývojářkou z Tokia.

Latina
Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

PhDr. Eva Obršlíková
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Karel Mikula
PhDr. Petr Krátký
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Martin Doležel

Další vzdělávání učitelů
Byla jedna ajťačka z FITu,
ta trumfla by i tu i tu.
Tokio, Hollywood, Dillí,
všichni po ní strašně šílí,
po úžasné ajťačce z FITu.

Ústav klasických studií Filozofické fakulty MU v Brně
Latinský jazyk a literatura (vzdělávací program Postgraduální vzdělávání učitelů latiny na středních a vyšších odborných školách): PhDr. Eva
Obršlíková, PhDr. Petr Krátký, Mgr. Martin Doležel

Exkurze
Ústav klasických studií Filozofické fakulty MU v Brně
18. 11. 2013 Den Ústavu klasických studií – třída SpA pod vedením
PhDr. E. Obršlíkové

Soutěže
»»
»»

Certamen Latinum (olympiáda v latinském jazyce pro střední
školy)
Filip Štourač (3. A) – 1. místo ve školním kole, postup do kola
krajského.

Písně žáků darebáků
Příležitostný pěvecký sbor studentů Bigy (studenti SpA a SpB) ve
spolupráci s Komorním pěveckým sborem Danielis a dalšími studenty
a instrumentalisty pod vedením Mgr. Martina Doležela nastudoval
velkou část slavného díla Carmina Burana německého skladatele Carla
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Matematika

Orffa a představil je 5. června 2014 na koncertě konaném v sále B5 u příležitosti předávání maturitních vysvědčení. Koncert, na němž zaznělo
16 z 25 zhudebněných latinských středověkých básní, nesl název Písně
žáků darebáků a setkal se s velkým ohlasem u publika.
Mgr. Martin Doležel

SLOŽENÍ PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Milan Haminger (předseda)
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Eva Plechová
RNDr. Barbora Novotná
RNDr. Jana Stará
Mgr. Jitka Piskačová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Magdalena Hamingerová
RNDr. Alena Pavlačková
Mgr. Jana Hynštová

Další vzdělávání učitelů
RNDr. Barbora Novotná, Mgr. Jana Hynštová
»» Celostátní konference učitelů matematiky na SŠ, Pardubice
Mgr. Marek Henc
»» školení v rámci projektu Systém péče o nadané v přírodních
vědách PERUN – Aplikovaná matematika, Stereometrie a Maturita z matematiky

Písně žáků darebáků

Mgr. Ilona Doleželová
»» seminář Aplikovaná matematika
»» seminář Maturita z matematiky,
oba semináře v rámci projektu PERUN
Mgr. Jitka Piskačová
»» seminář Aplikovaná matematika a
»» seminář Stereometrie
v rámci projektu PERUN
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Mgr. Magdalena Hamingerová
»» seminář Aplikovaná matematika
»» seminář Planimetrie
v rámci projektu PERUN

VÝZNAMNÉ AKCE:
1. Matematický klokan
mezinárodní matematická soutěž v řešení logických úloh
21. 3. 2014 proběhl na naší škole už 9. ročník.
Soutěž se těšila velkému zájmu studentů, hlavně na nižším gymnáziu
a také mezi studenty prvních ročníků a kvint.
Soutěžilo 98 žáků v kategorii Benjamin, 64 žáků v kategorii Kadet, 117
žáků v kategorii Junior a 51 žáků v kategorii Student.
2. Matematická olympiáda
Naši studenti se zúčastnili všech kategorií Matematické olympiády
v Brně.
Velkého úspěchu se nám podařilo dosáhnout v sekundách, kde jsme
obsadili 3., 4. a 6. místo v městském kole. V terciích jsme obsadili 2. a 5.
místo, v primě 9. místo.
Velmi dobře dopadli naši studenti také v kvartách.
V krajském kole se nám podařilo získat krásné 3. místo.
Na vyšším gymnáziu jsme pak vybojovali skvělé 7. místo.
3. Už sedmým rokem pokračuje naše interní soutěž v řešení logických úloh Homo špekulus
Soutěž vedou prof. Marek Henc a prof. Milan Haminger (www.haminger.wbs.cz).
Pravidelně každých čtrnáct dní dostávají studenti trojici úloh, které
mohou řešit, a odpovědi pak vhazují do připravených schránek.
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Poslední, 105. kolo vyhrála třída 2. C, a tak bude do posledního kola
pronásledovat zatím nejúspěšnější třídu 4. C.
Soutěže se pravidelně zúčastňují třídy PA, PB, SA, QB a 2. A.
4. Matematická soutěž náboj
Dne 11. dubna se náš tým ve složení Barbora Babáková, Ondřej Špaček, Šimon Rous (SxA), Tomáš Fryčar (SxB) a Adam Plšek (KA) vydal spolu
s paní prof. Piskačovou do Prahy na matematickou a logickou soutěž
Náboj, pořádanou Matematickou a fyzikální fakultou UK. I přes lehké
komplikace v organizaci soutěž začala a my se pustili do dvouhodinového počítání. Po uplynutí vyhrazeného času jsme se zcela vyčerpaní
přesunuli na přednášku o teorii grafu. Poté následovalo vyhlášení výsledků a cesta na nádraží; tu jsme si zpříjemnili procházkou historickou
částí Prahy.
Letos se nám reprezentace školy povedla lépe než loni, umístili jsme
se na krásném 48. místě ze 178 týmů nejen z České republiky a Slovenska, ale také například z Finska.
5. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Bigy
Pro uchazeče o studium na naší škole jsme uskutečnili dva přípravné
kurzy, kde si zájemci mohli vyzkoušet cvičný test a doplnit zjištěné nedostatky.
Kurzy vedli RNDr. Barbora Novotná, RNDr. Jana Stará, Mgr. Jitka Piskačová, Mgr. Eva Plechlová, Mgr. Marek Henc a Mgr. Martina Obdržálková.
6. Srovnání našich kvart se studenty přijatými do prvních ročníků
proběhlo 28. 4. téměř ihned po oficiálních zkouškách.
Srovnání ukázalo několik zajímavých skutečností.
Průměr studentů přijatých do 1. ročníků činil 24,8 bodů ze 40 možných.
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Kvarta B získala průměrně 24,1 a kvarta A 26,74 bodů.
7. O vzrůstajícím zájmu o matematiku svědčí na naší škole velký počet studentů, kteří se i letos přihlásili do různých seminářů či cvičení
z matematiky.
V primách si zvolilo cvičení z matematiky jako volitelný předmět 47
studentů z 60.
V kvintách a v 1. ročnících 42 studentů, v sextách a ve 2. ročnících 53
studentů, v septimách a ve 3. ročnících 60 studentů.
Zcela nový předmět Vyšší matematika, určený pro budoucí studenty
technických škol, si zvolilo 26 studentů.
8. Většina studentů maturitních ročníků, která si zvolila ke státní maturitě matematiku, prospěla výborně nebo chvalitebně.
Jako každý rok, tak i letos se pořádalo Soustředění k Matematické a Fyzikální olympiádě v Jedovnicích. Už podruhé se ho zúčastnili i žáci naší
školy, a to ve složení Barbora Babáková a Šimon Rous (SxA). Většina lidí
si myslí, že soustředění tohoto typu má za cíl jen učení a není zde žádná
zábava. Opak je pravdou. Měli jsme přes 30 hodin přednášek, podané
však byly trošku jinou formou než ve škole. Odpoledne patřila výletům,
hraní her a povídání s přáteli. Na večery si pro nás organizátoři přichystali zajímavé přednášky, z fyziky o hvězdné obloze, z matematiky například o velmi zajímavé teorii her. Když jsme v pátek odjížděli, nikomu se
nechtělo domů. Doporučila bych proto každému řešit Olympiádu, aby
se mohl zúčastnit této zajímavé akce.
Barbora Babáková (sexta A)
Matematika patří k hlavním předmětům na Bigy. Může se zdát náročná, ale ve skutečnosti je pro nás studenty užitečná v mnoha ohledech.
V hodinách jsme se opakovaně přesvědčili, že není pouze nudným
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a nezáživným předmětem, ale naopak velmi zajímavou vědou. O tom
svědčí i pravidelná a hojná účast studentů Bigy v Matematické olympiádě. Matematickou raritou našeho gymnázia je celoroční soutěž Homo
špekulus, kterou pro nás připravují profesoři matematiky. A o tom, že
nás matematika zaujala, se můžete přesvědčit i v následující básni.
Veronika Bednářová, SA a Pavla Procházková, SA

VÝSLEDKOVÁ ČÁST MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
MĚSTSKÉ KOLO MO, KATEGORIE Z-6
»» 9. místo: Alžběta Bagárová
»» 9. místo: Julie Rubášová
»» 9. místo: Petr Zelenka
»»
MĚSTSKÉ KOLO MO, KATEGORIE Z-7
»» 3. místo: Ondřej Brdečko
»» 4. místo: František Szczepanik
»» 6. místo: Pavla Procházková
MĚSTSKÉ KOLO MO, KATEGORIE Z-8
»» 2. místo: Kamila Špringlová
»» 5. místo: Vít Pokorný
»» 5. místo: Václav Škarda
MĚSTSKÉ KOLO MO, KATEGORIE Z-9
»» 3. místo: Zdena Staňová
»» 7. místo: Marek Pospíšil
»» 11. místo: Marek Soška
KRAJSKÉ KOLO MO, KATEGORIE Z-9
»» 3. místo: Marek Pospíšil
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KRAJSKÉ KOLO MO, KATEGORIE C
»» 7. místo: Jakub Chyba (QB)
MATEMATICKÝ KLOKAN – KATEGORIE BENJAMIN
»» 1. místo: Josef Michal (SA)
103 b.
»» 2. místo: Filip Šalomon (SB)
100 b.
»» 3. místo: Pavla Procházková (SA) 95 b.
MATEMATICKÝ KLOKAN – KATEGORIE KADET
»» 1. místo: Jan Panovský (TA)
105 b.
»» 2. místo: Vladimír Spurný (KB)
104 b.
»» 3. místo: Vojtěch Rozehnal (KA) 103 b.
MATEMATICKÝ KLOKAN – KATEGORIE JUNIOR
»» 1. místo: Terezie Zichová (QA)
84 b.
»» 2. místo: Vojtěch Málek (QB)
83 b.
»» 3. místo: Jakub Chyba (QB)
81 b.
MATEMATICKÝ KLOKAN – KATEGORIE STUDENT
»» 1. místo: Karolína Hejčová (SpA) 86 b
»» 2. místo: Radim Kašpárek (OkB) 83 b
»» 3. místo: Štěpán Obrátil (OkB)
78 b
»»
Předmětová komise matematiky děkuje manželům Polovým za příspěvek na vybavení matematické učebny.

Matematického klokana Kamila Špringlová a Vít Pokorný

Za kabinet matematiky Mgr. Milan Haminger

Matematického klokana Ondřej Brdečka a František Szczepanik
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Náboženská výchova
Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

P. Mgr. Blažej Hejtmánek (předseda)
P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Mgr. Veronika Řeháková, SDJ
Mgr. Jana Filípková
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Pavel Vaněk

Aktivity
Společně s předmětovou komisí ZSV jsme se podíleli na Projektovém
týdnu pro sexty a druhé ročníky. Byl to zájezd do Polska spojený s návštěvou míst, kde žil Jan Pavel II., a dále Krakova, koncentračního tábora
Osvětim, polského poutního místa Kalwaria Zebrzydowska a solných
dolů ve Vieličce. Za tuto zdařilou a organizačně náročnou akci vděčíme
především prof. Kirchnerovi.
Výuka byla doplněna přednáškami a besedami s odborníky. Prof. Řeháková zorganizovala pro tercie workshop k životu Židů v Židovské obci
Brno. Pro kvarty pozvala kněze a lékaře Karla Rozehnala a také studenta
medicíny, který prezentoval problematiku hormonální antikoncepce.
Dva kněží z Tanzánie nám přiblížili svou práci a všední život v jejich zemi.
V primách realizuje prof. Pavel Vaněk v rámci NV program Osobnostní
a sociální výchova.

Soutěže
Na podzim proběhla soutěž Bible a my. V ní se zvlášť úspěšně umístili
studenti Matouš Coufal (PA), Jan Procházka (PA), Vladimír Sládek (PB),
Ludmila Vávrová (1. A), Jakub Slavík (1. B) a Michal Bubeník (1. C). Tři
studenti se zúčastnili i celostátního kola, které se konalo v prostorách
arcibiskupského paláce v Olomouci.
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Nikodémova noc
Z 28. na 29. března proběhla pod vedením prof. Filípkové na naší škole
Nikodémova noc. Pro zájem studentů a celkově pozitivní ohlas proběhlé Noci chceme opět nabídnout všem studujícím na vyšším gymnáziu
tuto příležitost k setkání s Bohem, s knězem a s učiteli v osobních rozhovorech, modlitbě a v atmosféře vnitřního ztišení také v příštím školním
roce. Těšíme se na tyto smysluplně prožité chvíle uprostřed noci.

Slovo brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho
k Nikodémově noci
Milé sestry a bratři,
ve shonu naší doby jsme ohroženi neschopností zastavit se a z určitého odstupu se podívat na důležité věci našeho života. Být stále
„v pohotovosti“ je pro nás však náročné a vede k únavě, vyčerpanosti
a tendenci řešit, a to až příliš rychle a bez zakotvenosti v příběhu celého života, jen to, co je bezprostředně a neodkladně nutné. Toužíme
si odpočinout, odreagovat se, zabavit něčím jiným, a proto, v lepším
případě, bezmyšlenkovitě zapínáme televizi, procházíme zajímavosti na
internetu, listujeme v časopisech… Přemýšlení o základních a hlubších
skutečnostech vlastního života i života blízkých odkládáme na později,
do neurčité budoucnosti. Zároveň v nás roste nejistota a strach, že se
k těmto důležitým záležitostem už nikdy nedostaneme, ba dokonce
nebudeme o nich moci s nikým promluvit, a tak tíha tohoto břemene
bude stále narůstat. V takovémto stadiu vyzařujeme do našeho okolí
nervozitu, jež se po čase mění v uzavřenost do sebe, nebo se vrháme do
vší možné i nemožné činnosti, kterou si dokazujeme, že žijeme.
Před dvěma tisíci lety prožíval nevyřešené otázky svého života i jeden
vzdělaný a vysoce postavený muž jménem Nikodém. Na to, co jej trápilo
a na co hledal odpovědi, potřeboval někoho, komu by mohl důvěřovat,
a také tmu noci, aby každý neviděl, kam a za kým jde.
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Pro Nikodémy dnešních časů (a není jich málo) je nabízeno setkání
s týmž Ježíšem.
Vybízím vás tedy k modlitbám a podle možností i k postům za Nikodémy dnešních dnů a stejně tak i za ty, kteří pro ně zaujmou místo
Ježíše Nazaretského. Také děkuji otcům pallotinům za iniciativu Nikodémova noc.
Všem, kteří ji budou uskutečňovat, ze srdce žehnám.

Výstava o Vojtěše Hasmandové
V polovině září 2013 se na naší škole konala konference o Matce Vojtěše Hasmandové, generální představené sester boromejek, kdy si kongregace připomíná 100 let od jejího narození. V prostorách školy byla
umístěna výstava s názvem Matka Vojtěcha služebnice Boží, statečný
svědek víry. Bylo to čtrnáct textových panelů, doplněných fotografiemi a reprodukcemi archivních dokumentů o jejím životě. Výstava byla
využita také při výuce a studenti se zúčastnili i besedy se SM. Alenou
Bártovou, SCB, která jim přiblížila život a dílo Matky Vojtěchy.

Náboženská výchova
Během osmi nebo čtyř let se v hodinách mísí religionistika, biblistika,
historie, psychologie, etika a syntéza všech těchto věd. Osobní přístup
učitele nám dává možnost vidět kus Boží perspektivy v naší lidské nedokonalosti, prohloubit si znalosti o jiných náboženstvích, poznat více
identitu evropské kultury, která je s křesťanstvím nerozlučně spjata,
a mnoho dalšího.
Náboženství je jedním z předmětů, kterým se naše škola snaží především vychovávat, ne učit, jak je tomu v přírodovědných a jiných hodinách. Tento předmět je jedním z mnoha faktorů, které modelují tvář
naší školy. Cílem každé školy by mělo být předání toho nejlepšího, ať
už v oblasti vědy nebo morálky. Jsem přesvědčena, že na Biskupském
gymnáziu Brno se to daří, především zásluhou vyučujících předmětové
komise náboženství.
Cítím v přítomnosti náboženství ve svém rozvrhu velkou výjimečnost
a vím, že tyto hodiny jsou kořením každého školního týdne.
Jeanette Matoušková (SpB)

Náboženství
Součástí rozvrhu studentů z Bigy je i jeden nepatrný, ale na druhou
stranu velký poklad, nad kterým se někteří studenti z jiných gymnázií
často pozastavují a nevnímají jeho důležitost. Přítomnost náboženství
mezi předměty jako chemie, anglický jazyk nebo matematika by čekal
jen málokdo, avšak na křesťanské škole by to nemělo být žádným překvapením. Někteří moji vrstevníci, poněkud zmateni názvem předmětu,
mi kladou otázky: „A to vás tam nutí věřit v Boha?“ nebo „A to se v každé
hodině modlíte?“
Předmět náboženství v sobě obsahuje pravý opak nátlaku nebo osobního rozhovoru s Bohem. Spíše bych ho charakterizovala jako hovory
s učitelem o Bohu, jeho možnostech a možnostech člověka ho vnímat.
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Německý jazyk
Složení předmětové komise
Předmětová komise německého jazyka sestávala v letošním roce
z těchto vyučujících:
»» Mgr. Hana Hrochová (předsedkyně)
»» Mgr. Bohumila Polusová
»» Mgr. Lucie Zavřelová
»» Mgr. Tomáš Vaněk
»» Mgr. Petr Koutný
»» Mgr. Pavel Kubíček
»» rodilá mluvčí Kristin Sís.

Vzdělávání a školení
Na podzim se Mgr. Hana Hrochová účastnila metodického semináře
o eTwinningu.

Německý jazyk
navážeme i příští školní rok.

Soutěž o čtyřdenní pobyt ve Stuttgartu
Katolická společnost Ackermann-Gemeinde letos, stejně jako loni,
zorganizovala soutěž pro studentky a studenty středních škol, kteří se
učí němčinu. Odměnou pro vítěze byl opět čtyřdenní pobyt ve Stuttgartu. Z naší školy se do něj podívali Karolína Rejtharová z 3. C, Lukáš
Mareček z 2. C a Matteo Marchese ze SxA.

Spolupráce s Německým kulturním centrem v Brně
Naši kulturní spolupráci s Německým centrem sídlícím na ulici Jana
Uhra tento rok podpořila SpB jednou klasikou (Včelka Mája) a jednou
třeskutě moderní písní (Wise guys). V rámci vystoupení se odehrála
rovněž světová premiéra dvou krátkých filmů natočených pod vedením
kolegy Mgr. Petra Koutného v německém jazyce.

Aktivity
1. Melk – půlroční studijní pobyt na Stiftsgymnasium Melk
2. Soutěž s Ackermann- Gemeinde
3. Spolupráce s Německým kulturním centrem v Brně
4. Rakouský jazykový diplom

Melk
V letošním roce se do Melku vydali dva naši studenti, Aleš Konečný
z 2. C a Prokop Szczepanik ze SxA. Od února do června navštěvovali tamější gymnázium a zdokonalovali se v němčině, aby se na konci
školního roku objevili plní nových zkušeností a zážitků znovu v našich
lavicích. Každý rok gymnázium v Melku umožňuje studium třem našim
studentům a studentkám. Jedná se o čtyřměsíční pobyt. Studenti a studentky se účastní vyučování a zařazují se do běžného života rakouských
gymnazistů a gymnazistek. Těšíme se, že na tuto dlouholetou tradici
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Přehlídka národnostních menšin Jihomoravského kraje
Lilo jako z konve, byla velká zima, jak to poslední dobou v květnu
bývá, ale SpB si svůj výstup na Dni národnostních menšin Jihomoravského kraje vychutnala. Tentokráte to bylo 18. května v Brně. Obzvláště
jejich Turecky med se Lužánkami rozléhal velmi intenzivně. Skvěle reprezentovali školu a také Německé kulturní centrum, s nímž již několik
let spolupracujeme.

Rakouský jazykový diplom
Letošní zkoušky Rakouského jazykového diplomu proběhly ve spolupráci s vídeňskou centrálou 14. dubna 2014. Certifikát získali 4 studenti
a 3 studentky.
»»

Zertifikat Deutsch (úroveň B1) – Viktor Žák (OkB), Iva Vejmolová (SpB) a Robert Tomek (2. C).

175

Německý jazyk
»»

Španělský jazyk

Mittelstufe (úroveň B2) – Jan Stehlík (SpB), Radim Kašpárek
(OkB), Tereza Šenková (OkA) a Zuzana Kropšová (OkA).
Mgr. Hana Hrochová

Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»

Mgr. Petr Koutný (předseda)
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Juana Monreal, Ph.D.
Bc. Armando Mynor Vásquez Fuentes

Španělská lektorka Juana Monreal kromě běžné výuky vedla také
hodiny španělské konverzace; od ledna je převzal Armando Vásquez
z Guatemaly, stejně jako seminář DELE, jenž byl přípravou k mezinárodní
jazykové zkoušce a k maturitě.

Vzdělávání členů předmětové komise
Mgr. Petr Koutný:
»» Seminář k programu eTwinning: Sumando voces. III. Encuentro
eTwinning de profesores en castellano, Madrid, 14.–16. 11. 2013
»» Metodický seminář: El alumno y el profesor de ELE, Salamanca,
14.–25. 7. 2014

Aktivity
Konverzační soutěž ve španělštině
V březnu se konalo krajské kolo španělské konverzační soutěže, do
kterého ze školního kola postoupilo trio úspěšných soutěžících: Anna
Homolová (TB), Barbora Votoupalová a Štěpán Obrátil (oba OkB). Anna
Homolová se v 1. kategorii umístila na vynikajícím 2. místě. Ve vyšší kategorii obsadili Barbora Votoupalová a Štěpán Obrátil 7., resp. 8. místo.
Program eTwinning
V průběhu roku jsme navázali kontakt se dvěma partnerskými školami
ve Španělsku a začali s nimi pracovat na projektech v rámci evropského
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Calzada, ležící v autonomní oblasti La Rioja v severním Španělsku.
Účastnila se jej tercie B; v uplynulém školním roce jsme se zatím seznámili prostřednictvím informačních technologií. Další fází bude komiksové nebo dramatické zpracování pověstí či legend pocházejících
z oblastí, kde se obě partnerské školy nacházejí.

Zájezd do Španělska

programu eTwinning, zaměřeného na mezinárodní spolupráci škol na
dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Se
školou IES Cardenal Pardo Tavera ve městě Toro, přibližně 220 km severozápadně od Madridu, jsme pracovali na projektu s názvem „Emotici“, který vznikl složením španělského „emoticonos“ a českého „smajlíci“;
projektu se účastnili španělštináři z 1. ročníku. Nejprve jsme se seznámili
prostřednictvím videí, na kterých se studenti vzájemně představili. Poté
jsme začali pracovat na samotném obsahu projektu, kterým byla přísloví ve španělštině a v češtině „zakódovaná“ v emotikonech a piktogramech nebo ztvárněná ve formě komiksu či obrázků. Úkolem partnerské
školy bylo odhadnout, jaký má dané přísloví význam, případně najít
ekvivalent v mateřském jazyce. Tato fáze probíhala mj. během únorové
on-line videokonference. V příštím školním roce bychom v projektu rádi
pokračovali.
Druhý projekt vznikl ve spolupráci se školou v Santo Domingo de
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Výstava Salvadora Dalího (Špilberk)
Na jaře jsme využili příležitosti a navštívili se třídou oktáva B a s některými španělštináři ze 4. ročníku výstavu věnovanou španělskému
géniovi Salvadoru Dalímu. K vidění byla jeho méně známá díla, například ilustrace k literárním dílům, litografie apod. Výstava byla doplněna
fotografiemi Václava Chocholy, kterému se poštěstilo pořídit během
několika setkání s Dalím v Paříži poněkud netradiční fotografie slavného
umělce. Součástí výstavy byl rovněž workshop, jehož cílem bylo přiblížit
návštěvníkům hlavní myšlenky a symboly surrealismu.
Šablony pro střední školy
V průběhu celého školního roku pracovali členové předmětové komise španělštiny v rámci projektu Šablony pro střední školy na tvorbě
výukových materiálů; ty byly průběžně ověřovány ve výuce.
Připravujeme zájezd do Španělska
Na přelomu září a října 2014 se uskuteční studijně-poznávací zájezd
do Španělska, při kterém tuto zemi procestujeme křížem krážem. Cestou
navštívíme Gaudího Barcelonu, přírodní rezervaci Hoces del Duratón
(hnízdiště supů), hlavní město Madrid, malebné Toledo, Córdobu s krásnou mešitou, Sevillu, Gibraltar, Granadu s arabským palácem Alhambra,
národní park Cabo de Gata na pobřeží Středozemního moře, moderní
Valencii a městečko Figueres s exkluzivním muzeem Salvadora Dalího.
Mgr. Petr Koutný
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Tělesná výchova
Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Pavel Vaněk (předseda) – fotbal, nohejbal a snowboard
Mgr. Alice Bílková – atletika a kinball
Ing. Věra Helceletová – stolní tenis a aerobic
Mgr. Jindřiška Horáková – volejbal
Mgr. Kateřina Krumpholcová – zdravotní TV a gymnastika
dívek
Mgr. Michal Kubíček – lyžování a turistika
Mgr. Martina Punčochářová – atletika a badminton
Mgr. Michal Snopek – úpoly, posilování a gymnastika chlapců
Mgr. Tomáš Vaněk – florbal a vodácké sporty
Mgr. Jakub Zatloukal (správce webových stránek předmětové
komise) – plavání a košíková

Další vzdělávání
Mgr. Alice Bílková: Kinball – 22. 4. 2014, Brno
Mgr. Tomáš Vaněk: Florbal a metodika a jeho vyučování na školách –
22. 11. 2013, Brno
Mgr. Jakub Zatloukal: Zdravotník zotavovacích akcí – 26. 6. 2014, Pros
tějov
17.–19. 12. 2013 bylo vyučujícím tělesné výchovy umožněno absolvovat kurz carvingového lyžování v Harrachově.
Mgr. Pavel Vaněk
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VÝSLEDKY SPORTOVNÍCH AKCÍ 2013/2014
ZÁŘÍ
17. 9. 2013
CORNY POHÁR – ATLETIKA DÍVKY – družstva, Brno
4. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
»» Karolína Coufalová (SpB), Petra Juřenčáková (4. B), Kateřina Švejnohová (SpB), Kristýna Pokorná (2. C) , Magdalena Heroschová
(1. B), Anežka Sýkorová (2. A)
JEDNOTLIVCI
»» 1. MÍSTO 60 m – Karolína Coufalová
»» 2. MÍSTO 800 m – Petra Juřenčáková
»» 3. MÍSTO štafeta
CORNY POHÁR – ATLETIKA HOŠI – družstva, Brno
4. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
»» Jakub Hádek (SpA), Matouš Vojtek (1. B), Aleš Konečný (2. C),
Martin Šípek (2. C), Kryštof Horák (4. C), Jiří Šťastný (4. C), Ondřej
Nováček (SxA), Jakub Nantl (OkA), Ondřej Bílek (QA), Dominik
Klaška (QB), Ondřej Tučka (3. B), Martin Eichler (SxB)
JEDNOTLIVCI
»» 1. MÍSTO 100 m – Matouš Vojtek
»» 3. MÍSTO 1500 m – Ondřej Nováček
»» 2. MÍSTO skok vysoký – Martin Šípek
26. 9. 2013
PŘESPOLNÍ BĚH DÍVEK – družstva, Brno
1. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
»» Kristýna Pokorná (2. C), Markéta Pokorná (SxB), Anežka Kaňová
(1. C), Anežka Mezerová (QA), Tereza Zichová (QA)
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JEDNOTLIVCI
»» 1. MÍSTO Markéta Pokorná
PŘESPOLNÍ BĚH HOCHŮ – družstva, Brno
2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
»» Aleš Konečný (2. C), Jan Pokorný (2. A), Ondřej Nováček (SxA),
Martin Šípek (1. C), Tomáš Fryčar (SxB)
JEDNOTLIVCI
»» 2. MÍSTO Ondřej Nováček

ŘÍJEN
4. 10. 2013
PŘESPOLNÍ BĚH DÍVEK – družstva, Hodonín
3. MÍSTO V KRAJSKÉM FINÁLE
»» Kristýna Pokorná (2. C), Markéta Pokorná (SxB), Anežka Kaňová
(1. C), Anežka Mezerová (QA), Karolína Racková (2. A)
5. 10. 2013
FOTBALOVÝ TURNAJ ANEB SETKÁNÍ GENERACÍ, Brno – Bigy
»» 1. MÍSTO VERIDIS QUO, kapitán Jan Nečas
»» 2. MÍSTO UNITED STATES OF CZECHOSLOVAKIA, kap. Václav
Tymočko Pribula (1. B)
»» 3. MÍSTO BÍLÍ SKŘÍTCI, kap. Jan Menšík (QA)
6. 10. 2013
TURNAJ VE STREETBALU, Brno
»» 1. MÍSTO HVĚZDNÁ DVOJKA, kap. Tomáš Nedoma
»» 2. MÍSTO HVĚZDNÁ TROJKA, kap. Petr Toman
»» 3. MÍSTO RŮŽOVÍ KRÁLÍČCI, kap. Sebastian Bajgar (1. B)
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17. 10. 2013
INTER G CUP (turnaje v kinballu), Hradec Králové
3. MÍSTO
»» Helena Gricová (QB), Noemi Dvořáčková (QB), Marta Koláčková
(QB), Simona Bartoňková (1. A), Anna Homolová (TB), Jan Menšík (QA), Jakub Mach (QA), Tomáš Průša (TB), Adam Plšek (KA),
Pavel Asmus (TB), Oskar Bařinka (PA)
16. 10. 2013
STOLNÍ TENIS, Brno
»» Lukáš Rotrekl (4. C), Jiří Hudec (4. C), Michal Nečas (2. B), Štěpán
Dvořáček (1. C)

LISTOPAD
5. 11. 2013
STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA – Tišnov
Čestná reprezentace, HOŠI, vyšší gymnázium
»» Adam Zezula (4. A), Petr Jakub (4. B), Václav Šmatera (1. B), Martin
Eichler (SxB), Marek Majda (SxB), Ladislav Kozumplík (SxB), David
Texl (SxB), Jiří Pazdera (QB), Dan Kolář (OkB), Radim Kašpárek
(OkB), Adam Vejmělek (OkA)
13. 11. 2013
VOLEJBAL DÍVEK, městské kolo, Brno
10.–12. MÍSTO
20. 11. 2013
BASKETBAL 3 × 3, Brno
3. MÍSTO
»» Anna Cílečková (2. B), Michaela Žáková (SxA), Tereza Šiprová (2. A),
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Sylva Dvořáková (1. B)
21. 11. 2013
TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL ČR VE VOLEJBALE, Plzeň
Memoriál Pepy Cepáka
4. MÍSTO
»» Kateřina Ferbyová (2. C), Eliška Cupáková (3. B), Monika Buchtová (2. A), Tereza Novotná (1. C), Martina Novotná (3. C), Lucie
Minsterová (3. C), Silvie Pěnčíková (2. A)

PROSINEC
3. 12. 2013
STŘEDOŠKOLSKÝ TURNAJ VE FLORBALE, Brno
Čestná reprezentace
»» Vojtěch Švejnoha (OkA), Jiří Svoboda (SpB), Ondřej Nováček
(SxA), Martek Šmerda (SxB), Jan Polášek (2. A), Jakub Strejček (2. B),
Jiří Severa (2. C), Ondřej Bílek (QA), Jan Menšík (QA), Sebastián Bajgar (1. B), Adam Nazarov (1. B), Jan Němec (1. B), Václav
Šmatera (1. B)
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BŘEZEN
11. 3. 2014
STŘEDOŠKOLSKÝ FUTSALOVÝ TURNAJ DÍVEK, Brno
Městské kolo – čestná reprezentace
»» Adéla Doležalová (OkA), Barbora Jeřábková (OkA), Martina Lásková (3. B), Eliška Váchová (3. B), Veronika Vaňková (3. B), Silvie
Pěnčíková (2. A), Judita Malůšková (1. A), Karolína Pešková (1. A),
Gabriela Čižmářová (QA)
26. 3. 2014
SILOVÝ ČTYŘBOJ HOCHŮ SŠ, Brno
2. MÍSTO – OKRESNÍ KOLO a KRAJSKÉ KOLO
»» Ondřej Nováček (SxA), Jakub Nantl (OkA), Adam Vejmělek
(OkA), Karel Fines (SxB)
ČTYŘBOJ ZDATNOSTI DÍVEK SŠ, Brno
2. MÍSTO – OKRESNÍ KOLO
»» Martina Kolajová (1. C), Anežka Káňová (1. C), Kateřina Švejnohová (SpB), Hana Chladilová (SxA)

DUBEN
5. 12. 2013
AEROBIC MASTER CLASS, Brno
Čestná reprezentace
»» Anna Sládečková a Martina Jeřábková (SxA)
9. 12. 2013
STŘEDOŠKOLSKÝ TURNAJ VE FLORBALE DÍVEK, Brno
3. MÍSTO
»» Pavla Grycová (2. C), Zdeňka Grycová (SxB), Monika Kummerová (SxB), Noemi Dvořáčková (QB), Lucka Minsterová (3. C)
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7. 4. 2014
TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL ČR VE FLORBALU DÍVEK, Kutná Hora
1. MÍSTO
»» Pavla Grycová (2. C), Pavla Suchomelová (2. A), Zdeňka Grycová (SxB), Monika Kummerová (SxB), Noemi Dvořáčková (QB),
Marie Hamplová (1. B), Lucie Minsterová (3. C), Anna Herníková
(4. A), Anežka Vávrová (4. A)
8. 4. 2014
JUNIORSKÝ MARATON, Brno
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4. MÍSTO V KRAJSKÉM FINÁLE
»» Štěpán Obrátil (OkB), Jan Pokorný (2. A), Radim Kašpárek (OkB),
Markéta Pokorná (SxB), Kristýna Pokorná (2. C), Adam Ach-Hübner (OkB), Petra Juřenčáková (4. B), Zdeněk Lengál (4. C),
Ondřej Bílek (QA), Dominik Klaška (QB)
9. 4. 2014
PŘEBOR CÍRKEVNÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL ČR VE FLORBALU HOŠI, Ostrava
1. MÍSTO
»» Ondřej Bílek (QA), Vojtěch Švejnoha (OkA), Marek Šmerda (SxB),
Jan Polášek (2. A), Jiří Severa (2. C), Jakub Strejček (2. B), Jan
Menšík (QA), Sebastián Bajgar (1. B), Adam Nazarov (1. B), Jan
Němec (1. B), Václav Šmatera (1. B)
25. 4. 2014
EXPEDICE KARAKORAM
2. MÍSTO
»» Družstvo (3. B) – Eliška Cupáková, Ondřej Tučka , Martina Tioková (3. C), Tomáš Šebela, Jáchym Lukašík, Filip Urban
26. 4. 2014
O POHÁR BIGY
2.–3. MÍSTO

KVĚTEN
13. 5. 2014
STŘEDOŠKOLSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ, Brno
Čestná reprezentace, HOŠI, vyšší gymnázium
»»
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Adam Zezula (4. A), Petr Jakub (4. B), Václav Šmatera (1. B), Martin
Eichler (SxB), Marek Majda (SxB), Ladislav Kozumplík (SxB), David
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Texl (SxB), Jiří Pazdera (QB), Dan Kolář (OkB), Radim Kašpárek
(OkB), Adam Vejmělek (OkA)
17. 5. 2014
TURNAJ V NOHEJBALU ANEB SETKÁNÍ RODIN, Brno – Bigy
»» 1. MÍSTO MYMY, kap. Petr Horák
»» 2. MÍSTO JDEME DO PARKU, kap. Alena Vojkůvková
»» 3. MÍSTO BRM BRM, kap. Martin Horák

ČERVEN
3. 6. 2014
BEACH VOLEJBAL, Brno
6–7. DĚLENÉ MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE
»» Lukáš Kulísek (4. C), Boris Prudík (4. C), Adam Vejmělek (OkA),
Štěpán Raus (SpB)
3. 6. 2014
STŘEDOŠKOLSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC, Olomouc
Čestná reprezentace
»» Pavla Grycová (2. C), Zdeňka Grycová (SxB), Monika Kummerová (SxB), Noemi Dvořáčková (QB), Marek Šmerda (SxB), Ondřej
Bílek (QA), Jan Menšík (QA), Sebastián Bajgar (1. B), Jan Němec
(1. B)
MEZINÁRODNÍ TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL VE FOTBALE, Kroměříž
6. MÍSTO, HOŠI, vyšší gymnázium
»» Adam Zezula (4. A), Petr Jakub (4. B), Václav Šmatera (1. B), Martin
Eichler (SxB), Marek Majda (SxB), Ladislav Kozumplík (SxB), David
Texl (SxB), Jiří Pazdera (QB), Dan Kolář (OkB), Radim Kašpárek
(OkB), Adam Vejmělek (OkA)
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20. 6. 2014
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA BRNO–
ŽABOVŘESKY
1. MÍSTO mladší žáci – GUMMY BEARS
»» Magdaléna Rotreklová (SA), Hedvika Procházková (SA), Pavla
Procházková (SA), Barbora Valešová (SA), Eliška Halouzková
(SA)
Čestná reprezentace starší žáci – VERDE
»» Pavel Šebek (SA), Josef Michal (SA), Jakub Urban (TA), František
Szczepanik (SA), Filip Hanoun (SA)
23. 6. 2014
ATLETIKA
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
»» 1. MÍSTO
KB
»» 2. MÍSTO
SB
»» 3. MÍSTO
PB
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
»» 1. MÍSTO
1. B
»» 2. MÍSTO
SxB
»» 3. MÍSTO
1. C
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»»
»»

2. MÍSTO
3. MÍSTO

QA
1. B

NEJSPORTOVNĚJŠÍ TŘÍDA BIGY 2013/2014
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
»»
»»
»»

1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

KB
SB
PB
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

»»
»»
»»

1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

1. B
SxB
SpA

24. 6. 2014
MÍČOVÉ HRY
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
»» 1. MÍSTO
KB
»» 2. MÍSTO
SA
»» 3. MÍSTO
SB
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
»» 1. MÍSTO
SpA
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Základy společenských věd
Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Filip Kirchner – sociologie, vedoucí předmětové komise
Mgr. Pavel Vaněk – psychologie, správce odborné učebny
Mgr. Markéta Ströbingerová, v listopadu 2013 odešla na mateřskou dovolenou
Mgr. Tomáš Juriga – od listopadu 2013
PhDr. Zdeněk Papoušek – filozofie, správce kabinetu
Mgr. Pavel Kubíček – politologie, ekonomie

Aktivity
V tomto školním roce uspořádala PK ZSV tyto akce:
»» 16.–19. 9. Projektový týden pro kvarty
»» 7.–10. 10. Projektový týden pro sexty a druhé ročníky – zájezd
do Polska
»» 24. 11. Přednáška a diskuse s pamětníkem komunistické totality v Československu
»» 10.–13. 2. XVI. akademické triduum
»» 19. 3. Filmový festival Jeden svět
»» 1.–31. 5. Do práce na kole
»» 10. 5. Program pro postižené a děti z dětských domovů na
Palackého vrchu
»» 19. 6. III. Bigy cyklojízda
»» Fair Play – Projektová výuka lidských práv – realizováno ve
spolupráci s organizací Amnesty International

ZSV JAKO UNIVERZÁLNÍ SUBSTANCE
Nedávno obletěla svět zpráva, která šokovala odbornou i laickou
veřejnost. Americká vesmírná sonda Voyager 3 v rámci kosmického programu Essential, realizovaného NASA, objevila na okraji sluneční soustavy substanci, na níž stojí celé universum. Dne 17. 5. 2014 v 16.15 hodin
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SEČ odvysílala kódovanou informaci, že pouhých dvacet pět kilometrů
jihovýchodním směrem od naší sluneční soustavy se nachází jakési
„hnízdo“, z něhož vyvěrá velmi hustá, všeobjímající, nadčasová substance, která tvoří základ všeho bytí. Renomovaní vědci a filozofové celého
světa se shodují na tom, že objev této zóny v poměrně těsné blízkosti
Slunce, nazývané The Zone of Space Virtuality /ZSV/, je zásadním průlomem v dějinách, a dějinách vůbec, který přestaví a přetaví celý vesmír
na nové, posteinsteinovské základy. To, o čem snili filozofičtí otcové
Anaximandros, Parmenidés či Aristotelés a o čem vytvářeli své abstraktní konstrukce Descartes a Spinoza, se stalo verifikovanou skutečností.
„ZSV je tady jako neoddiskutovatelná, nejzásadnější realita, která nezná
mezí,“ jásá nad objevem jinak zdrženlivý prof. Henry Steward z Harvardovy univerzity. Prof. Anhtony Smith z Cambridge podotýká: „ZSV nám
umožňuje navždy se rozloučit s neklidnou, těkající myslí a nabýt jistoty,
kterou nám mohou závidět všichni pozérští agnostikové.“ Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Thomas Hans Daimonion neskrývá optimismus:
„ZSV je nadějí pro vyřešení problematiky cen a obnovitelnosti zdrojů.“
Zatímco celá věda a filozofie je nyní „vzhůru nohama“, tým učitelů
společenských věd na Biskupském gymnáziu Brno zůstává neohromen.
„Každý člověk alespoň s elementárním rozhledem vždycky věděl, ví
a bude vědět, že ZSV na tento způsob existuje a funguje,“ vysvětluje
Mgr. Filip Kirchner. „Toto neoriginální zjištění mi ani nestojí za námahu,
abych zbystřil pozornost, odložil příbor a přestal ukrajovat z hovězího
steaku medium rare,“ zůstává v klidu PhDr. Zdeněk Papoušek. Mgr. Pavel Kubíček přiznává: „Tento objev jsme v posledních dnech vyhlíželi
každým dnem.“ „Když to přišlo, nehnul jsem ani brvou, natož pozvedl
obočí,“ stručně upozorňuje Mgr. Pavel Vaněk. Mgr. Tomáš Juriga je sdílnější: „Dávno víme s naprostou jistotou, že ZSV je tím nejzásadnějším
fenoménem všehomíra. Vědí to všichni, ale nechtějí si to přiznat.“
Tým učitelů společenských věd Biskupského gymnázia Brno se nyní
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chystá na vlastní náklady vypustit vesmírnou sondu Voyager 4, která by
ověřila možnosti prosazovat ZSV v celém kosmickém i mimokosmickém
prostoru. Tým si je totiž vědom, že bytí je podstata, která musí být aktualizována v nejrůznějších existenciálních útvarech.
PhDr. Zdeněk Papoušek

Složení předmětové komise
»»
»»
»»
»»
»»

Mgr. Michal Kubíček (předseda)
Mgr. Jindřiška Horáková
Mgr. Jakub Zatloukal
Mgr. Michal Snopek
RNDr. Barbora Novotná

Další vzdělávání
Mgr. Michal Kubíček:
»» Letní geografická škola (20.–22. 8. 2013 v Brně)
»» Svět a krajina pohledem z výšky (19. 9. 2013–29. 1. 2014)

Úspěchy
I v letošním školním roce se konala Zeměpisná olympiáda.
Školního kola se zúčastnilo 70 studentů, do městského kola postoupili
a umístili se tam tito studenti:
Kategorie A
10. místo – Anna Kunčáková, PA
Kategorie B
2. místo – Adam Škvrna, SB
Kategorie C
2. místo – Jakub Urban, TA
Kategorie D
11. místo – Lukáš Mareček, 2. C
Do krajského kola postoupili a umístili se tam takto:
Kategorie B
2. místo – Adam Škvrna, SB
Kategorie C
6. místo – Jakub Urban, TA
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Akce
V září a říjnu 2013 organizovala předmětová komise zeměpisu spolu
s dalšími komisemi Projektový týden pro studenty kvart, sext a druhých
ročníků.
Tradiční jarní výlet do Rakouska pro profesory se uskutečnil 26. dubna 2014, a to do Podyjí v okolí hradu Hardegg. Skvělé zážitky z přírody
umocnilo krásné letní počasí a setkání s mloky.

Expedice Makedonie – Šar planina 2013
Na začátku školního roku 2013/2014 se pod vedením pana profesora
Michala Kubíčka uskutečnila tradiční expedice do hor jedné ze zemí
jihovýchodní Evropy. Různorodá skupina čtrnácti schopných studentů
byla vybrána již koncem roku minulého a vše bylo připraveno, abychom
mohli začátkem září vyrazit. Bezmála čtyřiadvacetihodinová cesta vlakem z Brna do Skopje s jedním přestupem v Bělehradě byla již sama
o sobě dosti náročná. Hlavní město hornatého státu Makedonie – Skopje, velikostí srovnatelné s Brnem, má typický balkánský vzhled. Směnili
jsme své peníze za makedonské denáry, prohlédli si město s mnoha
monumentálními sochami a několika mešitami a nakoupili zásoby na
místním tržišti. Poté jsme autobusem vyjeli směr Tetovo a pak už do hor.
Naše cesta započala prudkým stoupáním a na konci prvního dne jsme
se dostali nad hranici krásného jedlobukového lesa. Stany jsme postavili
nedaleko prázdné horské chaty. Probudili jsme se do slunečného rána
a vykročili dál. Vysokohorská příroda nás překvapila svou rozmanitostí
v podobě rozličných květů hořců, hořečků, vřesovců či pavinců. Počasí
bylo skvělé a každou chvíli se nám otevřel nový fantastický výhled. Před
sebou jsme uviděli kopce, které máme zdolat. Procházeli jsme suťovými
poli, přelézali žulové bloky a brouzdali se již nažloutlou trávou rozlehlých horských pastvin. Zde na horách tak nablízku blankytné obloze
jsem pocítil radost ze svobody. Všechny starosti, které tíží člověka v
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každodenním shonu, byly hluboko pode mnou, já s sebou nesl pouze
batoh, a i ten se stával lehčím a lehčím. Chvílemi stačilo jen rozpřáhnout
paže, vzlétnout a přidat se ke krkavcům, kteří nám několikrát proplachtili
nad hlavami.
Po dvou dnech, kdy jsme nepotkali živou duši, jsme dorazili k vrcholu
naší cesty. Na Titov vrv (2 747 m. n. m.) – druhou nejvyšší horu Makedonie – jsme vylezli bez zbytečné zátěže nahoru a pak zas sestoupili dolů
za jeden den. Převýšení činilo téměř 1 500 metrů. Následující den jsme
se vydali zpátky do civilizace.
Před odjezdem domů jsme strávili dva pěkné dny ve starobylém
městě Ochrid, které leží u jednoho ze dvou největších tektonických
jezer v Evropě. Rozlehlé Ochridské jezero připomíná moře a město má
středomořský charakter. Je vyhledávaným cílem turistů díky starobylým
památkám, jako jsou amfiteátr z římských dob a raně křesťanské kostely,
které se nacházejí na seznamu světového dědictví UNESCO.
Poté nás čekala už „jen“ dvaatřicetihodinová cesta vlakem zpátky
domů…
Kryštof Horák (4. C)
Za předmětovou komisi zeměpisu Mgr. Michal Kubíček
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VZDĚLÁVACÍ,
KULTURNÍ AKCE
A VOLNÝ ČAS

Přehled akcí v minulém školním roce
2. září
2.–5. září
4.–14. září
12. září
17. září
7.–11. října
17.–19. října
5.–8. listopadu

Mše svatá na Petrově
Zahajovací kurzy prvních ročníků a primy B
Expedice Makedonie
Slavnostní imatrikulace prvních ročníků
Slavnostní imatrikulace prim
Projektový týden druhých ročníků a sext
Projekt Comenius
Veletrh celoživotního a pomaturitního vzdělávání
Gaudeamus
11.–15. listopadu Výměnný pobyt našich studentů v Belgii
13. listopadu
Výměnný pobyt slovenských studentů z Malacek
18. listopadu
Den latiny v Brně
22.–23. listopadu Veletrh středních škol
28. listopadu
Den otevřených dveří
19. prosince
Vystoupení školního anglického divadla
20. prosince
Vánoční besídka
Leden
Lyžařské výcvikové kurzy sekund, kvint a prvních
ročníků
11. ledna
22. reprezentační ples Bigy – sál Semilasso
30. ledna
Vydání vysvědčení, divadelní představení
4. února
Den otevřených dveří
10.–12. února
Akademické triduum
10.–15. února
Mezinárodní konference projektu Comenius (Bigy)
18.–21. března
Festival zájmové činnosti v Odrách
Duben
Škola v přírodě pro tercie
2.–9. května
Písemné maturitní zkoušky
19.–30. května
Ústní maturitní zkoušky
Květen–červen
Vodácké kurzy septim a třetích ročníků
2.–12. června
Poznávací zájezd do Irska
5. června
Vydání maturitních vysvědčení v aule
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Přehled akcí v minulém školním roce
13.–20. června
16. června
18. června
23.–24. června
25. června
26. června
27. června

Poznávací zájezd do Londýna a okolí
Závěrečná školní vernisáž sext a druhých ročníků
Družba Malacky – návštěva našich studentů v Malackách
Sportovní hry
Burza učebnic
Den Bigy
Mše svatá v katedrále na Petrově, vydání vysvědčení
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22. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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22. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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22. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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22. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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Akademické triduum
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Akademické triduum

Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D

Zástupce velvyslance Izraele v ČR Shahar Shelef

Mgr. Karel Plechl

Přijetí v ředitelně

211

Den Bigy
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Den Bigy

Otec Roman Kubín

Slavnostní udílení cen – dort pro matematiky

Mše svatá open-air

Radost z vítězství
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Den Bigy

Knihovna
Zpráva o činnosti aneb Pulzující centrum školy
Naše školní knihovna v současnosti nabízí k výpůjčce přes 19 000 jednotek, z větší části beletrii, ale také odbornou literaturu, CD s mluveným
slovem a filmy na DVD. Knihy půjčujeme prezenčně i absenčně. Služeb
knihovny využívají jak studenti gymnázia, tak i velká část pedagogického sboru, včetně správních zaměstnanců.
Knihovna je v tomto školním roce otevřena 32 hodin týdně. Otevřeno
je každý všední den od ranních do odpoledních hodin.
V lednu 2014 se na pozici knihovnice vrátila po rodičovské dovolené
profesorka Markéta Pavlasová. Paní profesorka Lenka Valasová působila
v knihovně od ledna do června 2014 po dobu čtyř hodin týdně.

Které standardní služby naše knihovna nabízí?
Hudební matiné…

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

…a tradiční grilování
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půjčování knih (necelých 19 000 svazků – beletrie i odborná
literatura), časopisů, CD, filmových DVD
přístup k deseti počítačům (možnost vypracování seminárních
prací či domácích úkolů)
internet
skenování
bezdrátová síť wi-fi ve studovně
kroužková vazba – výběr z několika barev (vč. luxusního provedení)
laminování dokumentů do fólie
možnost přinést si vlastní flash disky
černobílý a barevný tisk ze všech počítačů
černobílý xerox
barevný xerox i tisk
studovna humanitních a přírodních věd (encyklopedie, učebnice, slovníky, monografie, cizojazyčné časopisy v angličtině,
němčině, latině, španělštině a francouzštině)
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Knihovna
»»

Knihovna

možnost vypůjčit si domů anglickou, německou, francouzskou, španělskou a latinskou beletrii

Knihovna ve školním roce 2014/2015 nabízí množství nových služeb. Studenti i pedagogové mohou využít mj. těchto služeb:
»» rezervace objednaných knih e-mailem na e-mailovou adresu
každého studenta
»» v učebnách 268, 269 a 270 je celkem 10 nových počítačů
»» k zakoupení bílý papír formátu A4
»» oboustranný tisk a kopírování + zrychlený skener
»» nyní lze tisknout černobíle i barevně z flash disků ze všech
počítačů
»» tři nové pohodlné pohovky ve studovně
»» možnost vypůjčit si knihy ze studovny i absenčně (tj. domů)
»» nyní lze kopírovat v knihovně na tzv. brožuru (tvar jako časopis
formátu A5)
»» k absenčnímu zapůjčení divadelní programy brněnských divadel
»» možnost vypůjčit si o volné hodině vědomostní hry (Dostihy
a sázky, Cesta kolem světa ve 2400 otázkách, Svět v otázkách
a odpovědích, puzzle aj.)
Proto neváhejte a přijďte ochutnat něco z „knihovního menu“ :).
Za knihovnický tým Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
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Ekologie ve škole
Ekologické aktivity na Bigy
Začátkem roku proběhla na pozemku školy brigáda, během které
jsme upravili prostor přírodní posilovny a nachystali záhon pro výsadbu
trvalek.
V průběhu celého školního roku jsme byli zapojeni do soutěže Recyklohraní – mimo jiné jsme odevzdali k recyklaci 88 kg drobných
elektrických spotřebičů a 16 kg baterií. Za získané body jsme objednali
basketbalové míče do tělesné výchovy.
Sbíráme nejen elektrozařízení, baterie a žárovky, ale dvakrát jsme
v tomto roce vyhlásili i soutěž ve sběru papíru. V průběhu soutěže
shromáždily zúčastněné třídy 2 281 kg sběrového papíru. Na stránkách
Nadace partnerství se uvádí, že odevzdáním tuny sběrového papíru
se ušetří až 16 vzrostlých stromů. Našim studentům se takto podařilo
ušetřit asi 36 vzrostlých stromů.
Na jaře pomohli studenti kvinty B zorganizovat Den Země pro mladší
spolužáky z prim. Jedním z výsledků této akce jsou krabice na papír
a další tříděný odpad, které budou v září umístěny do tříd.
V květnu proběhla na školním pozemku druhá brigáda, podařilo se
nám vyčistit přírodní posilovnu, dosadit záhon trvalek, přesít kompost
a připravit hřiště na pétanque, které v červnu dostalo definitivní písečný
povrch. Akcí se účastnili studenti 1. C, 2. A, 2. B, 4. C a SpB. V červnu
potom proběhlo stěhování zelené střechy z garáží na tělocvičnu, na
kterém se podílely třídy 1. C a SpA.
Díky všem, kteří se aktivně zapojili do jednotlivých činností!
Mgr. Kateřina Krumpholcová, koordinátorka EVVO
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno
Textovou část zpracovali učitelé a studenti Bigy
Jazykové korektury Vít Slíva a Markéta Pavlasová
Design obálky a sazba Jan Sláma
Vlastním nákladem vydalo Biskupské gymnázium v Brně roku 2014
Náklad 200 výtisků
Tisk Arch–polygrafické práce, spol. s r. o., Charbulova 3a
618 00 Brno–Černovice

